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 ה*>פרי

 ׳רמי^ד ימע ? םד״א ןמ זדז<וצנ סגתפ
 'ןץ ^*׳״1 ־יעש^יממ *ךי>י יז-כיגיק׳ ע*1*מ׳י 1 ך^׳ה^י ׳•-׳• *עי^י ופגגמימיי׳^*ד[י• טחי״^יי ג ©־ייייו

 ׳י-״'ימ11 גזייעעל עא ןכי* •ע *1**! •,.>>

Jeremiah 6-169
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 דיי^דיי

 ^■0$ערזל31 י^פמאנ&זויי^

 ךי^^ד^והריןיי^אא^גי וע*$1י$£ ויתו^ו^גיו^י
 דדעןהדשולי ער]ודינ^י ,!וו&ו} ';גמ^ימיבלעו אה><?\

 י^מוול יי׳
 זודנמיגדתמערופ

 •׳** ״״ ת# ד^רמ^שעדי ,__
 ?(ומייאיו

 ->׳ ״־־־*• ״׳ ״ ס **׳ ^,,י ץי* הויהינ1#נריהר^!ו^ווגוז^

 ,׳־_ -. \• ׳־ ןי■^ |••• —. י־ .\-

 "^ת%^׳סהי)#?3מזו?זן9 ,״־ ,..,״,, -.,, ז
 דיקפמ^כתץוזוייגנזמו ג ד^ס^^ז^יןפמ^

 ןנ^א^ו^ע#מ^ ^אמרמימלמולטתימעץס^ץ
 #^5יז^1)מו1מ!זי^ 'י

 " י יפא׳גיי

 ,.ייידז
 ;ווןחע^ ׳1^(.״׳ ־י״
 ךי." ■:■ *?.< -. י 'יץ\-ז■ ־ ׳•־ ־• יי כ־! ׳. ר

 ד5זתחכ^\דאמוי לולעי#^שצירשוואנ#מ־׳
 מ5הו<^^נדרו^ורצי

 זו4י)*ז4־4יאו׳לד&^ח^לו&יו ' }י?נוי]^זו1לדנ1?גל5ו^?'^
 ^עוס^וריירעוע^^סכי"''
 דילייר^עועצק^

 ' ״״״מ״ניי״׳יו הבי^ ה״^ימר* "ן ייי*פ" ־מ*עד *■״״ ^גזי ע*1 י
 !צ♦ אי יכ ןכדועי ייגיר לע
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 דיי>*רי

,1 

 , 'ינגמפ תי ד£סמ־.ךדגןמ ץ-1ויגר\
 ו^^יכזומירכדןעמש }. ךדעס3ירמ.ךיד ןגי־דצי^יוך|ון<וצג
 *"'"!־"""■־.■י *־',־"י" '׳ןנוז^שרמאירזנימ

 ^'הזדמ^ז^ואו\ן.,הדגץיזוף_ ב

#3*1* *4 

 >3מ,

 ,׳ד^י^ייי^ימג־1'־^0

1 
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 דונ^ס^גדיילזאצ^וי^ו
 ׳ ^־?ז^היר^זן

 *מו8"^
 ;^׳ווז^ץיאג 'י?י^

 יופוץגדפ רמימיר משזיזימ אפע
 ם־ר^ימןימ׳וגוב^צ^אנינד^

 או8׳ימפמ'1י^מ
 8^ממ^פ^ןי#יו|

 י^חר׳ןד#
 וחיכש&אופ >י דפ&ןגדכ!^יבזץיו
 ו^^ייזפי^^'^(

 ■^114דישיי "■זיזי ־יע,
 ץראברבדןגנוגוווי>ךייו!כ7ס;דגמכ

 גיכ
4 

 ג \י

 5>ח

 >נב

 י*ג ^ השמרמביחירשץ. ...

 ד^י^אערדזמאילעףאג^דוז
 יילו^דו??8יגימי1^ר^

 !1זיי י'

 עי1
 1״ך--יץ..־ן 'יייז

 1רפףדם^וג׳מיואעראמאנתי
 ^באחורשימעיואנ אאפלמפ
 ^!אגח^^ומ^אז־ז?

 וומדארמוע־־מ־ח יי ~
 -י ^ימאיהפ

 זזב׳אק1 זמדעו הניטו זיעאדכימד לכן5ףאב״(רממזויגמייינאדידצ
 גי'א,^וז,י^׳י,'״וב־עי,,)1'ו'<|יען>,׳'.י^ואי(<י/ן>ן3*י,ד61\^מ6/ע^׳11ו*-'הת'.י1ר?1אי8מ^*6׳אי'ד-^*)איגיכגז1נרי<1במ

 *י"־־* *ס ^ דבו/י/ 1זי^♦ ן׳ד#*





 •יי^ג

 -יכו

1> 
 ערכ ן
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 ז>*1

 ףצזדיולדן׳פגכתמויוהיג^ר^יב ן 6עינ^ ד^מ^והידא^ויאזונצ
 1^^6$8י^?י#8!\ .!י
 ו!זוי*4וא^ע3מניעסןו5;,י\יי3 'ן^|!1ןן^!1^ד8^
 <^ך5וו1וג:^י^דהסוי,י^ ךנז^י8וג;דופ'י׳יה5מוךיע)ו

 <האתדיג5ץד,_,,_״,״,
 ווח!^הץני3דו<!דד^דכםשולכ
 ^לילמאחך^םיה\>יר^'^
 ^^ס^י5מיזו^0 ( ך98*א
 י3$לעהמ!עד ן^פדו יו<ה ן* ימא
 ׳יר^^י^רותןנ^^ '■"'

 (י&נע תוע6 י^גוינאןוסא $י .
 '■יי^ךצעיפ^זתזצ^ה!^ 6י!עיגפל1!א3ןםי^ר^ךציע

 ייווצ^תיוהדכאז^ . ^י$ווס^;י ' ־4.' י
 *ד>4ץ<עון ־ד-כגעכיפ1\^ג< 'ש!<״י ג לג> *י -• דן*עעו לו*ע\# *ח*2קח לפעעו^לכן למ 7יר*ן״ר>כפ14* ץ1$י ל)3ע#ו^ *



 'יהיגפ^רי

 ^מדנריו!דתד3ע אמיעיד רלעפ ^יפ

 ^ "שקנזלד? !ינצישי ימזיוינאת חמ
 ^דשזינו^מיהערחגופ?"^/
 ^ערבאצד?1מו<הגד83^ודמ1

 ^מושצף1יע5\^י׳ו



 .יגיש־ו'

 תדו^תח^ועא^ז^ידחא ו ז<יג•
 ^5ז ץגינסמףתשפנפדיא5זס1

 ^מעל־]ור3?1;דא1ת'עט]ד(<וא'ווזו
 ¥ד^י!ו^ןעימיצ^^ג6

 !וככעי 1יהי)זליי ין<י3

 ן?

 ^ ־רע ןןו^טפשגינמ ןנממופ*3ע
 אי !וציא ו<?ח\ ץלגנידע ךנע יעו^>ז ימנזילא^זימ^ח^'^
 דע אתועטיל חירענ'? ןידתובוימא
 ^תכיי^^ירועמ^הרוא 1"!י"׳
 ^רגד?גגק)נשג^שי1^גרע5

 ?ימ ׳ד^גר^יממגילאייימ?!?

 1*י

 ש־והל?גו םיג&רןענמי! א8
 *3*רש ח1ש ^>ג**>ן ןי ש*ד מ-׳- ז>זי* *ג*!כ.פל1ח ןנו&׳א-וד# ןוזר זידאמהלעדצ״ה "^ר2'תיכז!ךת^יב +*)*'9ו ב״^ישי

 *״־־־־'*ףדגו *ו זיהמא** היג*ג*י מק^י*



 <תי^*רי
* 
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 ץע>ן?י פל־1ע עיבצהו ןדי*>*יי לגלרועא ויד>*ת4מ !יכ א׳,ל זרכ^ליה באז• שאד^ ?יחי י8כ1ואז*$שו *ד־עמיש^לעז^ע *כק*ז*י׳י קצ* * 'י*י'יע
 "!ייוהיהד^במזיווה׳ !ימוג המוחא רווגב^יה״-׳ידכעהבש/•!דכ חב^וגוג^וגשןג^יברחיייעדוד^עהןהיראס^סאחר־ע^^נול



 יייגסירי

 \\\\*]\ ?י&ו מ י

 ינ^^מ״^מיוי^־י^יוו
 יז !נ>י$ו יימי4

 1 יגחמ י

 -צ \ "־ * 4,\ ^"

 וז׳ ןי יו"/ יזן/^.׳ו>7ן.חה9י ו יד^ילוי
 >״ .^ . ל׳ ~ ץ _ . _

1 

 ^אמ^ןוו^ץיע^^יןי ןןמ9^^^^'
 אמיאיזוזמזמ

 ץייי^טגנויא^ר^אאנאקט
 ןצוי

 , , , ך^ר^ו^ה!^11.
 ^ה^יעפבד^דזעהיב^יגיאידו ו ־אי ילוקגו^ד^וזינימיל
 -י"י". ' .. ךגווועיס^געייסאנסןיגןיגש

 ן. ^דדרמרי^^איומימגיי־א
' 4 ^ 1 

 אר51ימאיד^רו יי חרי
 !י-,ע5ידזי1״סשי3;1ג,׳

 4 ז״ ׳*,4\ ־ ׳•.* ״״• . ״ '־'יי

 זיזו ידל,\יד!רי1

 ן;זמיי3קאזייי8י8יו־<\וצעןדיא
 ־־יכאגלנעשסינצ־&ש^רמא
 יאחי^יו םכ5יה%?יןגאו?!וד!י ג ^
 זוחפ.שממ^שחינמ9ר!]אס?)וא ׳5־$

 וי'• ויו זע*

 ־וידש*•
 דועייל

 [י^מימאיי
 וידא זע י

 ע3)מ}ףז^^'^י-*ג
 ימח*
 ^ממן)^\ץ5ק?יעד

 11 ויו7 רו־וררח ';יי* 1071^
 יי5י4לי^ההםימןב

 1יויווזוי
 י!ז/*׳ןו3?

 ןאוזוחי ק^יא^וי5ןס^ןוי5!?ן

 וי^דאיי״וזיי*
 ^י• 1ילי^1יי¥יייזף2^

 הועיר ס^ל י^גו^ז־וצמי

 יףן^ידצצ;^"

 זזתי׳ ליחי 0 יזו .;הי*
 יויזיתת*

 ימא
 ׳חעוח^ח ןיזי * ג

 לר^אןםי וגתא^יצנ* י "׳;.י-"׳!סגו,
 דזי^ע זכ\ ןגה עק^ ך\ןיזח>נ טגה ןהעןיכז *ז־יכ^הן *גי ז:\*כך ״•—'׳ ד ץרג״ *סה^ע וכדת יכ היחז 4יי*ן ניידפג ידדצממו ^4דעי4ין



 ***ערי

 ן-ירחא1נ\ף
 (ידכי*

 ןו?פ#מ1רמנונחו<!<?1מ!וע^
 י^^יכו^מי^ו^ע

 ר^י^ןם^ןק ז^דינ^

 מיגירמימגזותרי^זיכזיזיענג

1* 

1. 

 מןנ^ונ0וי5ג

 ׳ו^ישגמ1<

 ר3ח!<ו: 15|ו(ן5א[$^א5ג51<נ^י1׳הו^
 $(י!1 ו^יפ@$1זי^אןפץ1עו1<צרו^יג

 ח

 ןיויגד *יד
 ממג1 )$1 פא13ע^ץ!ווה^^,ר1ן>י3!14!ח *גכ

 ן&וי/ו^חת י+ירלפ^יגז^עד^רוע*
1 
 4פ

 !3מ

 "ועת ם^יזג ס?(י!די $ ו׳ע
 %ןד

 >מאיןי^ןצ ןימןי!בשאכזומיקסחתינ1)<יגב ._1 .1
 ומאגלמי ^אןי^^עידככ^קואתדכ

 '1נשנם״א]וםאו!^זינוי1כום!ןג)נ י#יו׳^וי5ןלורפךנמ^^ו
 --^.ס״זץז^ענגמי^קול

 יצ^עזולי^יו
 י5הי^'יגנת,רמןלהנפ י . $$$11'■
 ^ז^ספ^רמ^ייי^ 1 $8ימ3ע6$^ויג>ז^

 יוצ׳גא *כולמאץ י־דנ>נ־ש1^>נן ג ןגידגעגמ•-* ע**׳ג 8־^3 רצבותכעכסי״ג 4יע*צג!0 המר^י![י ס־יפ^ע^ןי ד-0>ני<גן כנןילעע׳צ&ס
 * ןענרשצגוי>כממזויצ$^ושע.דן ה>ןי>*

 ח ח



 די״סדי

* 
 וייח

 ׳י1כו1ץןכדתיגע!משווי
 ^מזו;^ב11ו5ןןדר^1ע5ת^ו1;יצט

 ימו""
 ןיי*.-,

 <^!מף!!ממ

 יפמידיהגץדפההי^• ־ ג
 ^יע׳וגקמזווהיןןא^רחפש^
 ^יידא^ר'די״^ו']1פהי^6^היי

 :אוודע׳
 *#}+ \ ו

 מ£־־יז
 ןת׳חמ7רמר^^יכ^יול?\ו1ץ^
 סייזר יהי (^?ץיגזיועיט^ג־ר ז<ת*יאכ

 ך^זוהזםא^וה1ו0ז3ה5ון

 או&ז ^ל׳עפיהיוי־י״רמתיהיאגגון
 שומ*

 ויעקי
 ן *

 ייניעו
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 זזהי^שדמ^ס^יגרי^זה^?
 מי־ומאץ ,׳ש^מרעע־וח ^ועגגיסציד
 'יכג א^וצפה^י^עיינק
 צית^ ץוהא$ע^עסמאוןןש
 ^^יזטא^ישרמי^^דש^י
 אייווז!?^נ'יאמעצ^לט^>אפר*ואצ
 חנ^ חור ם^עורי^יהזהסע^רמאי

 שו ומחממ א/_יעמ סיוג^ווש*
 !ישד ׳־* ־ * ־ ' י 4'

 ^דימעראתשנכ
 יכאפג^ע^אופ^אמ^מחוד
 י/ןצועט^^^אסיטפשמרגוא

 ןל ן ^זחידבן

 ייע 8 ןר*;*גן ןפזי^זי זיג^י מ>עו יל-1געע*ן ג *רחבינו ״״־־־״ ןצג$ישו.י^י.ר ועל*שהןעמש *ןיעיד ןגד ןג* ץ1י#ו 4רג>פימו ז ץרמ*\
1 



 לן*0*די

 ו8לץטןישייפמילנ^4לועח^עוע*>צו^ח4״־י-ב>נ4קן £חפו0ידנו*ג *־־־־״ למדמז>וו<*צזוצ1ימ^געו • ^מ״קן־*׳י ,1. ד^זצג **ןטיייי



 ם*י1?.ד\

\ 

 עטפ׳

 כז>>

 ךכתיאאמאזזצממת^אהרועןצי
 "^"""־"ר^^רצע&ידלח

 ..י״ ״״ ״״יח,.!״״י

 ז1אמ מ ךגזע ירא, ו$05 יוהמלמצמ^ו8ר551<!ג?ג)נ
 ןעצן^1כ^מךמ(ורךגו^יק^ , ן ^ןמ^^|נןו(#אאןו^:
 ^מפ^יממצש^זחנ^יבוב,.. ^רמ*ל6ינ !זו^^ה



 זרי^סירי

 שיו^איקףיאסרפן

 -ה/כ

 יז

4; 
 , ו$ס1^*חעמ ה^סצזוק . םאץנלופ ^׳דבוע דץייליד ר&ג^וזדצוע^

 ^ • יוג^מו^ץז^יסךלג^ע'1־!^ ^וג1ניגיעבט\שןיף^דינע^
 ןמ^מ/עסזוע^^ריכ^טי ן. \רמן<י^(ןס^והיל^וגש^

 1־**"י '־"י " ׳""••*׳•1-"׳־י--
 !>וי>^ש^ןן)

 בנל !1

 ג

 ו^ןן^יעוצמ״^יוזו'!'?'^
.. ,. 

 %5^^^יזזןממ! .
 ימ״רהאנ^^מצ^^ע !" ינן*׳?^דלר!מ?גיאינה^

 ז^1יג^ש5שזונ^זי;צזו^ ^ונ^יונאאצ^^
 י״;56דשוו^ו1עטם\ש5 ז(רר1^ו2דיאו<י 'ר^פטיאקויי.

 ^^קדצעמיד^הד^ג^

 ו*לע* •ר* ■חנ#•*, ± ץ\^ג ,.,כ^ ןן ה-ויניי־ע־ו יגע יי־רפכגז ׳-״ ז>1העייגי־>ז׳'ל־י1 י׳ליעפ *•בה קי מ״ '1ז11״
 י ' *—.סי^ר^^עבש• יכ יבכרמעבש*ז^>*י£ז ^'י^ח*ע?*־׳*ו

 *כ**#

1 



 1^!ל^דיעי(ו^ג§¥
 ' 1־ ן ןינאד^^^י^ו^צ

 ^?־^*!^יגירע^רי 1
 ^י^^?0ז#8רן|^!5 ג |4ו{8ו)ן9ןו|^עי^

 חל'ךרומןנעיגשיךאג3\ץנ5 וו^הי^זז1:יזחצ^95ו
 אלדצךעד^רגפףניאוך;^ יי^^^^^ססב^יארמזזו.
 ^^^!גא^ש^ץיח^יו . ןמרן>ע^נ1א^\ו|^' י *

 זיייגזי

 חתי

 ^ דיכע^אא^רל<נ1^ם"
 גלש>< עי*^כ* תוניפ י *ן• ה '*־־יצג*•*?! £ וציפש# *>-* י^זיג^יע ף*$פ*^ע ^"צ>* יגגה ןנג^ל 'קגפי יב#ן^ז הנבז<ת1$ל י״ד־ךג>ג.סן 1ע>יו^ת^ו





 הייפדי

\ 1*18 

 א״יזד #5 סיד^רידג׳ו^ו^ ^\ול8ומנ(יןו^ןויגגמ^,ר^מ ^

 .**ןד

 •!־$
 ז^^זעיץיזעמ^ההי^
 ^^וגג!חילו!?זו^רשי?יראוע ׳ך

 \י■

 $$$ ןונוף
 1){יני דוע#^1*ו^ף6ן5)צד יף^אצץ^יין<אמיואוזריט5

 ^^ץוכןיוי3 ץו!#^§ומ ^דעגווןגנןי^שזג-ריידו^ $§ ו
 1־"■־"׳""י'"'יי"■־־־'1",י * ו^זוי^^ז?־״■׳■־־^11־

\ - 

 ץ\ 4יגצ*'*ן פלפ>צן •׳״״<־ וספןיע♦ וסיאימנ פ,גו זופפז^גנ ךירןגפ ל*ופפפ1ןיצדפ ה>*יג* דיפ ד♦ ןידכ יג^גז ן^יאפ \ר*שת 4ךנ>עקן י ע>*שי
 "~*^פעגוי\חלי*נרץיוז











 .דמערי
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 'יע>נ •-ידןימו ־ם^יוע ר?1לגו ,ד^נמ־זנן ךי ^גזעדון׳••-* סה^אנורבד!סהיפ^ןי^אה^יןי^זייע^ןעיוי־י־־עמיקו*) !ע>0שי/^י<

 ״־־״ זישזשיג^עכיס^ממ ימ^ד! ךיכידג^קו ךי דיש ן ו>0,ר זי>יז *ץ>4ז וא אבוו)גו*^
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 ׳וחיווי !יחי• ח ווו

 ...'ישף^סיא?מ
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 \עמ^זמז^(<י5גלול5נ?וור# >.!$י$!ו ^\יהר^אםיו<^מע

 """ח^^וזוהימדא^ . "ר ח!8ו^^^םי1ע^
 י^^סג>?ס#יו*ילנ 4 מ*^מירמ9
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 ן^א^ףהומ^עיוימז^ו ^,3351 זימ#פ^ו^או51ל^5מ
 ד8יל^יןי1אועף^י3אן533 גבמחאזכ\ זז׳הדמ דנייועי רלציז^ז

 דגימ3אןננןופ^זוהי״וג(וי185
 י^יןמ8ו * ־^דגי^^מוי^יואוןי)*׳

 *'" יא\ . יויימממ^

 למ]וץי3ו,ליז *יגמימוי ם^ףיגך^א(?^!^סי1פס

 ׳חגיאךמומ
 ימדלפ?^

 ן ׳ ז־ •־־• ׳ '־'־יי• ־ . .י ., ■ן
 ^ג\עיצ!יץנ4ו)גזו *7רצ>1׳ק)£חו ;ג זיהיי* *""י• ־^>מהדןיפיוץדייצנפ*1י>ץזיפךכניניאהעלגהשעי • -גמדיז*חצזיימ*1י ד ץג

\ 

 י״ג•
% 

' 



 ^^^י^יזזווןיריוס^ י ןמד^&ש^^ר^קדבר^
 %׳<#מ1^)זבי1וא\יןיר^ ," ,,העמש^י^ד^ס^
 #ד^ז^י?ר1^מ1#ו ימ>ק^>יווו?זוח#יע^אז^

 ^!ג&חיא^י^ ״[ 1^מרוןוידמן ' "ז '-י י
 ^וויד31י^1בי^וז\ו^;:'' *

 י^נ11נ^>ר81<ןניפ^1המי ג•
 ד1ו)5^־ס*י(וממהע^%>

 יגו י/'"ז׳' יז
\ 

 \ ד 7

 ^ ל>ג*ך 5<^ג ז־על ופ *31 ךעלח*4*3^לפן יל*^ל>3 **♦^©'לפללי ^ןכ׳לרפ&נ י3ד*> פנה*>ן5 ןגיגףיה ליז־^וע 4־פ>ג*קז

 ״־-־״ * ■^1 מ^כ1גע*>יע>פ.ד ךידסחו פ ורו ג^יפ* 'סיב^צ^ע הא*כת בגל* ^גפנ-י 1>*ד* 4־בנץג^113 פו'1כ*



 הימרי



 ד5גהחהיי5*מ? 4זיזית"׳

 התימ

 *ס^^^רי^רדוגממד^
 ן<^5זגוב?סדןל^ו<^מאמ וףל׳כדאגז
 ^ן^ש%ון§§ן1ו^!^> . "

 תךמא>^ימ@?^מ^ו. £ ו^*#^ו8^י*^
 ווןלמנ)תי'^ל'^וננו^סי^ו ״:

 . יע

 יעו

 ן •

 81(15 א1 ^ןן<1ר?ווז\ייןעמחזו5זוגסיו1יהעג־י *

 לייולי
 וי#ווי5זיי

 0 ח !ויו יוו !:

 יימיהוכמודאו*׳•

1• 

<<< 
 עיכי

4 
 זי^י

 \ד*ג

 זיזי
 1י**

 ויגמוי^וע יגמ!$ו^$ח
 ^מי;כ|ז'הדקגד5זו(ו53
 זוהי1ל(וד^^שגדע{ז(<וזול!1(ו

 ףה^ד^&^ינ^יס^
 ןומי־ן^^יער^^

 !6עי'לי8י^
 < * - !'■־ץי״״)*/י״״*• ]!?3''4.

 ׳ר^רשי ועיגדהד ף^זה 3דח י־ריר־וע
 ^^זיןג^ב^ין׳^נרכ
 ו^^^יצרוזלי^סיייעלה
 זיידונ^רס^מנזימעמדצו^דצ
 מואר^ז\ייומימ5רצ|1(<,5זו?ו5

 וייחבו

 ןהע־^זחא^י
 ן#5#<

 ־אמי

 י !ימחמ
 ן^ןןף ^גייןי&ו %י זזמיגמןצ

 11י צ<י ןפ^ן ועגז £חו ץודןינוה וסמ׳הד דינלדעהן >* ז^לוע* 1מ׳*גי *ד־בגמימז דעו דע וממנו^י ך*1זי:פ ע

 - <י—*\ד*ופ רמ^דדגח









 *•^גו*)צ?א1ו חר.גו1ןלחבח1 1צל#ר?־׳*>י*0ן \מ*פכזכ1 ״׳-* ?ע|ג .ד• פא*בעפדי ^פ*טי)פ>^ז*ןיץח, * יספפ^ילאדודצרי ן>צ״*ל



1 

 ;וומדשה

 ז



 1 ,תדיוזוימימאזמועדי^תיצעו 1
 ,_״ ..,,.ז*יו$ 1?^ווי^מיא@1מ
 ןמ#*%*אן1^ % יטאז6די!^י-־0נ?^!נמי!?
 י^ף^6זרמימןמימא ^מך^הרןמ?א!׳זוצ^מ
 אזדנ6ח?א 1<יז/ר ךד יד/</1ותננגע1 ו^בשךל8ז?ןידג׳זוייסו<מ!!ו^דו

 §11ן^מ9^2^^ " ^^^ר&׳מל^מיג4(
 ן^ר^ןלחטמה^^ההי ■" .צוזרשמ אנאזוץיר&אזמשומימו'
 'ךעא/ו^עגדשאי^א! ^

 1^׳ איזח ך^י ידא^נגצטציוש זו^צי^מיןדבגדאעמד^רפמתי
 י^עריןןךמ^^חאן^ ,־ןויהדי יזייצי^יוהיצעוז^ופשע

 ימ\

 6ר*\ע7נ^,;ן-^ד-,* ד-^>ניסן\>1דחזםחבגד^יק^ז<ז■'-־ דב.ד־כ*־ב1יכ יפשוב*׳^ייפ ■-^־-נמ-ח; יקוגעדי<ו
 י־\







: 
 ר>יי<

 !יזגוייד^פפשמ
¥ 

 ׳׳יד8י^ייי
 2^זח!זרן.ןנצשאר^זן^," ,״
 מחןי^המהינסעכ^1.

1 

 ^"וי31^(^ו^ר5מ^
 *^אזסו

 ום99**0$
 ז י$מז
 ^ 1■"4י

 ^ע^זה^יציוציז^

 ידוןמ^0י5׳ס
 "^ימ8מאןס
 חיחויגמעץ^פזי^

 "י¥י1
 ס

\ 
 ^_ץ_ 1... ה״י ^,גיוחאסי!
 :^י •3$ח#)^ף^ ז^יי^צזאע״ויגקעצזי

 עדו:םיגןו<דו^^^1 ממי
 .(6ס*אמ,מ9 ן^^זאוו^^
 ^|(#ז1?43^ג^ו־ייוימ ו^!וזוי1ו^ץ8םי^^1־

 ןוני
1\ 
 מ

,1 

 ו *
 0* ן?עב1

!1! 

 יימש !ערגז<ר^ייג
 3,_^ג י^תזאוצזמימירןלשיעו^דצע

 ע?6היחונ3האוומימן^ ׳^ועצימ^זיזממערג^ושייגצ
 14^ י

 ׳1 1
 לדצ*|י(ימוי\>5^ח^נ1הח^ד1;ב ז־<.היי1א\כן אדזעדכדיצ׳ר^הייסעדי-ביכ-נמתז קח דחנ׳נגיד״ס־-כותכ)ם*א*מ.ג'יכ.מ1>'י><זי ^|

 %ו
4 





 *א^&ויייטוזמ!^ 3* לה5ירג5ו^י*ייייי*י^י'*י''יי
 ידו

 11* ו

 \ ־" ז׳גי״ך״יניי#*'!!ן,.^ ,

 אפ^ז^׳יזווזו^אנ^ש^
 ^דןו^ז^ינשגזוצ^ון^ז*
 עייחמ^ ^מינגמ5ישעד(<5ץךןוס

 .מו

 ׳*־־יר־י־ \ ־ ׳.

 ׳ ,מ ימא^יויז*
 ;ןןויעהמ^׳]!^

>-1\■ 

1 

 ויהי!
 !ייוו

 ייפשיסןלגו^ט
1* 

 יז

 * ^ממףהןמי\יןיז
 ו^^מהך05רומ׳ומע^\
 ^יםע^סד^ן?נה1<וננםגןו5^
 מ3מ*א5י%^יעאו^מ^י

 !^ונן$ ־י\וזימשיג
 4 י \^י״חידגו.ס^ח^ןז^ך^חכך^

£\ 

 גו

 וירמוח׳

 מלגוימא^^א1ס^מין8

 ג%^5זוצ^זול#אנ1בו^ ־>: #זןהי , ,
 1 ^#וי?#^#3^ו^^י״ 1מןו*?^#ףמיוויי
 " " נ^ן^3נס^^ר1^?(י?ע מ* יי^מ^^זו^יןיר^

 . ןו1ג״8^^ו^י^'
 ,־ ^יאסמ^א^רפ ג < , ,,

 £ '!ר^הוי^אטזורשא ^1^^יווו^ןתזד^דיפ^ו
 (^ןי3ו^ד!^אטס*ן׳א' ךגא^כ ■ י ׳^עריוימ

 ^ו^ו^אוןומשי
 יד^ייסזרדידי

,1 
 ז ארהאמיןיי׳

 |\עמן {יח ה^לע* •פדי\ע* עגה ^>בימן קח בךהלי^־-^ש^^ית^וכייףדאכווא^-ג״-קן מ* *ז י׳מעי

 ><*׳*41״ םעועבו ץזיח? סעגג ^•סו 7י זממאלפפ ׳• זע3ד *ו"ייפ\ גחרזז ז<לע>־> 4״_צ*׳ען ,י ח&ימי * ״ המ ע









 זמיייי

 ,'"׳^ושור^זסאווםיר^

 \ש*כת] יד&זזיממאתי
 ©כ-;!"ד

!$? 1 

 1 י־^י. ףעדזעוה^
 *9 ־ ?ע^זעייאו^פייאתיד^מ

 . ןן%י^י1גזירו(1י;בהיזומ<אי ט״ דן5מדעומזוייגעב\ךאמנזימ

 ;ףפ .מיבד^רח^
 ״;1״^״״.ךשא לע־ושכיידעאר^שאך^ו^

 הי ^וץפד^וצמ:או(ו^ן אס^אואןושאץגאיראזי^זע
 ח1(י0^^ימ ,ין^ז#^מ9ו

 ימומ^זי^ח^ *1 **״יוי

 ממזא#8##*וז?ו^1■ •/י
 ^מוזגדר?צשפ^\ינזוי6רי8ע

 ״£ ן3ךפ>ו!9אןסי1^^םי5נזמ דואש^ ודלעדוריח ןןוזסידןמד
 !*י 1 \ * י } /\

** 

 •■י- - •\

 ל4ג>צ>(7)\^ ג דעוובו ״-״ .לטמ ו1 החי־סנדןי בו^יינ^פג־^למ^ח!םנגיעזי '.פלע זיערגןיעיז
 •־רגעזינייי)<ערע,ר 'יק( יז \ח4ש 4>יל>?^זכזנ*3ד7עייעי-גגש,ד הגשבו ו*בד *יעה^י דיגעיז וע>ייע ז 1ח םי(^

 ,יחן זנ1נשה ע*לע זיעדגףיעיז*^ינ>נ-זףל>נךחןקח *ג^ול׳צווגח

 /־





 ןי



 *גי

 ןגח?57^ -*־מזי"־ הי
 *קצ^נ^מיןאמנוי .
 ^א^יממימי^עז *****י*

 י 'ויאממואגריצאנו^ה^יא * (ינ11ג1ןן^!<1ומ1רזו!תש/!!^ר%יפ'7
 "'"יי-(^88^ '״״ '*־••'"־:■■־יי'״׳״■-״י־—

 ;ג־־

 '1'־.' • •'׳** *

 ^9מסיוממ58מ ,־
 ^9-13הו^שיירפבש^ ,,ג שלזעזיי

 ע
 י יו" *יי

 . 1 * *ד• ^י.♦

 ^סידשו^י^יעעסמיאאנר^ז

 'ם^ו־׳וצנאנציגויוהרא ןמממא^מ. . ,
 זוצ?וחזי;5שמ3יראקד י?יאיו

 היופדיהע^יהד^^וצנ ס5מצ . זי^זו^י^ד^זטימו^

 ^וויש^וג{5\1!ה%ר)שי *״• לפד(נ31צויהי^עמשג\ד#/1
 ׳*¥יו*ו

 ןיי*4מי ג ־?"לש ?י . ^ד״״ -צ • ♦ * —. ^ ••

 ד

\ 

(^7; 

 ^^ש.יויי/ו
 '*'זוניה^ידן^^של !!ע!)3ןמ3ועשגומאוגףפ^פ^.

 ^ישילאממ?ואצע'ש כ3ירד3ע:0והזר8י^א^
 ו^^ליו^^ו# $מ#ו^ליל6אמ8
 יגאימגזו^^ן׳^לא^&ו ©5אגשג אנזוצאאג^אומא
 331מעזנזהייר^ואסמו!1'ש > ונח^מימיגהימיחיל^יוו

 ג^עגן גו׳ג^\}{ל^ןגג^5לק^ף ^♦קן ך^4שן^ דע ^שג\)גכ^ו!^ תי^\1ג\%שז\*^וג^1ר

 <7— * קח%ע טקר צלגו.י♦ *ר>7>ד/< ?׳גכ^היזדג^יןלן ןל/ו 1חן^ימ £;ןט{ין.י



 רימר



 1(1*^י־י3ב#יצ5^^

 ,_ "..ן^מ5*@מיו5?י1 * ^?דהא)נגג1פזוו1ו^מי3ו
 ^^א^!דניא^יוגע
 $ י'זנא;אר8י1מךו^תי!ו'^די ךדפתא חייאמעוי^יימ

 . דעך^,יק§ '

 נ!זטפו^מימךמףמ5^
 *ןאמסמו ו^מפ^ז&ע
 אמ^5^ה1ו^ו^^ע
 !?1עאי ימוימ דמעמי^יו 18$

 ^אמוגדאמויכו4ידאשדןדמתזצ
 |^ן5מז#מצ^6^ צ/ח^ארשא^ח^כמא^ורי
 ^^י@מ^א^*מ ונוומשי^י^סהיל^

 י^י?העו1וו?רדמעיאו^ן ■*,
 מ^מא^ח!ו\^1ו א^ת־^^זו^שיסא'
 חי? ^/!ו^רצ^סאאןצי׳ההו ילי־^ #״00£נמיו$ אגאד
 ףי^זיימרואהר^^י1 ןו5מאז^י|ררואזנר58^

 ןוהיאי^ה*#?
 !ע!א^ ״,''־** ^"3ז׳־יי^י ״־־־״ יישיה גזלע\ןמממ*ן^גכי1 ןלצי׳יז )ע*ניע• -סליגודת *גי>3(ד ןגחיז 'ד־־^מיקן קחו ןפל ח וטטייז

 ■ייש׳רשן לש* ןהעהזנהדילמי־^ןי^ ןעמש ו רהמיקה;שחיכ׳■ אמית^יע !'יתי^לגב תוילקו ןי-נהכמדת<ע.*ילד ןןלע>5ש>גב

 "־׳י הי)/יה ל*>פ:ח*רקו



 ללפלי







 (לו^פהדנ^ן^

 ^ע^תים^ו¥%ק*ד
 ^%#\שאן ץו^|^מר^ר1פשך^

 '^א^^^ייע1^1 1ו^דן^ןמ^*ןלמ]^זוי
 "ךיץ־דמ^םיזמוזץר5הז;5'י־

 ^^\רמו<^^1ן׳יי^ ^ " •1ו/^*׳(ין1׳זו־1והיתיג
 ג מ״׳יבב>דץ ןגעבב ■םידבוע ןבשגג יגזז-ז•^#"*־*נ$(י'*רת5י1פ>נשי ףזלוג ליעג וניו־יגש^ע ־ד־דג>גימ^ימן ^י^3ג<ןו?)ג
 ,'"'י■ *'יה ו>0ע ב׳&׳י ן\ר>נשן בישי ^ד> ד ^•*גח ל^>יי גרלןי\טי>פח א4גזי דעבמ א׳^פהתזב סיריק^ד^במסיר^ה



 ׳הימרי





 ל׳מרי



 יינועוייו^יגי

 ^־דיג^ןר1בזוןמ)^^י1

 ןו^פ^יו'1<צ#^ו^
 #ן . ^ריולאמ^מיו

 י

 ׳מו^^אצו]ן^א^זי?מ>מי
 ^סי^^א4ז^ז>^ו_

 זו^₪1יזמממ

 1|מ1ו5^רמ^עא%1ע
 ןז:רנדוזוי!ידץאכדמזודש|>י5ו

 סמ

'#85 
 זו?06
 !^#ז1>פיעוש\^חוע#ג׳(

 וי1^6גמפי;מ^
 _ מ%יהדגאלג^

 ימאויי^אעמש/י " י י '־
 ,יה־^ייוואיראהיןי'

\" 
 ומ^מוזיימדישעי־

 ** ^ו*ןז
 ^5, 4 ' י ־־ ־׳=*.״ ־י.׳. 7*:?:•י^ !! ז י^׳ / . ץ. ,ז גחכ

 ־יז־ 1; *
 ןרימא, יד ^זדי&רילהיזידגי

*** 
 ♦י

 נ" ץג^ןכ^ש״א עב^וג״צ ><)לן ףי1 י ץןזד^11לזרן ם* ט* טא ט* נ*8ע1 שמ1יךדי>ו^אנ^-דגמ^ו דק ז<^/ נ־יל ח
 *— א *^ל)< ♦\* י^ל

 /0\ ־.!

\ 



 #אמם^שאו!^ווצי*6

 ו^ימנמסן5יןא׳^©
 ןןגףיג־י^זי^דייזזהד^

 (נצןי^י1זו^מן1^מי
 ר%$ן\וי^והי?רי.ר^.

 #ר5ולו<.רשו<!ד^1וידז^2
 זו^ריר8!<ו^גי)ימ^3ן?ר

 ץיה1י8י^ , ,
 , ^פצ\דאשצרשאסישגז?מ?81וו <שד^*מןו?'^מ^

 1 ^#ןא|^והז^ז0מ' ^1ו^ר!יןך1מ9צסיי^צ1

 לצ^^ןגינובימ^ז^ י0^*מן^מ^מנאו
 1י־^ציח^זי^(צא1 י^^או#ד^ר^יויז
 א^?65ן^מוש^שש^ צ?ינוש!ך^ואוןל5^וד?ויז

1. 

 י1שכהדא)ני1שו)? $5מאו ^ '^י םידשפז^א^י^ויכ ונצמאו
 מףיצינ סויפ $#מ!ומאו סידשכז^^מ^סייוהיזי

 •ן־•(■•^-: -׳• />-־• -ל״־י • ?־־ י

 ־ 1ויז
 *,(♦,ג׳׳ומז

 6">^1 *לעע**?־3>לין)ן ־ג זיגניג\"-־*.הכ ךתי-בו זיתאדטודרזעיכ נריגגדי נח״חן *ד־דצ^־ען^ייחוכיי דחו ל-יייח׳ניכיח3הת חן



 ה '־גאוזיז צבש־הו יבד יגבשןרן ׳—*עוחזהויעהגיאז סהעי;בליממ*ו וגדד&מד דפהישבגיחו 4־עמיתן .לחז ;גךי1ע.ת
 ״־־״ עג^יןד ןעוגוהזדויג1 ;ג^׳כ ה*1#׳י*ג



 י 1 ׳י ♦
 )גגשהן רזי>פ* ן*ג1 )גגשץ<ה*גשיז *־ל־דצמימו ןלח ח ןגשיו""־* ה*יד*ו *•*י£-*>*ךי 'יעחשך ןנרו **'ד־רכמיקז י ^זי יח





 \נצ
 1 ו ו ןו י יז יי** ^

 אהמי^דמו^ןןצ *
 ז#9ו*6^ן^למן |
 ^ו^וג5ו<?ן5זעצריסאמזןן ^
 ־צרחמד^צבידו^י^מרו^ ||
 הסרי^ר^מ^יסיח?? 1

 זיימר•

76 
8% 

 ^ יי (0*1) ו|זז#' ^}/'1ר*ז 'ייוד) *יז /זמ 1!

 #!^%מן|(<רצזו^ ^ ג$יוןץ
 סה^סי;*, ־,

 י#^^ו6ז#מיו (#.#^ס^צ^אלו^ל יי!
 לנ־ענ יף *ון#^^^יזן3י^7|^

 ?)ג^דיבא^^יפ^ז^עוד^ 'ו^

 ד'רןפזחכה^גאוהןה^וענ
 ג*

 "׳*, י$ף!ונן ם#ן^פה;#|!3
 -| ^רשאמץראג^לדמ^ט! ,

 ^סדבזו)ק*ח3ףהניהםי6/ג^ה*נחב.1מיאיח>יעג*דרתד^הםגשעף^ה^הומי^חינ״ץןי>4>*היון־^ייז^א?ו >

 /)ףיזח*רב1 סבזסזי*#ד**ך׳^יד־־ייהז־׳יייו־׳?"עגייעז׳ה4%>היהך£״אמ1 'י״י{יי"**יייש^ייי״י*״״״ £ *\הס* \1
 ''מי!>*י#.^יממ1 י6׳יןי ^*עיואןי♦!וגעי?י5י ו\מי׳ ע**י*>*ז(ה*^ מ דינ# ערזמ זמזמ* יניח חמס ייכיא *י ג׳ • ^.־





 ה5מדב^ע^יס1יץץרא5% ה^גדר^ןךרחר5מחץ\ץח3ז\י
 ^רח^היושומ1זי^1^עז ^ד#.ו6ךי^ממאמ6 4

 שגמ!ד^ממשמשי^י(ומא\
 ^ן^ד^כיד5נד(^דמינמד^י' ^^נך5ר0|ייא^יאז *"

 ^^5ג?או^זזרשאםיוהיזו ך^ו^עכמאדזיורו^רצ ן^;

 ז>1
 \ "ינוי

%1 

 • -7 • יי .*׳י ־*־ ן• *•*.ץ *• גזי ־♦־׳ *• ןר* -,'־
 ע ז • ־* .

 ןבגלמצג׳;לז׳ח דג׳בו רעגיבגיד ן ה^)נ*ת יגי י סייגי* זיפכ ׳ *ןגזי לגי>גה סרוגגירעגזיייי^עג׳ע* ירמבי־-מייק

 .יע^





 הי׳יילי

1 





 ל׳^־יי





 \ףז\יעשמד5הידןנ> ןו*
 ^■ן#ןץי****

 ^^אדי:

 ו^ןי3^.׳:;; .׳:,.־;
 סיד^!וך^;^|^דימ.
 "54יי^^וו^מי?!"

 ,זירמזזמךוגייא
 ;!^©4(אוי&אג^רסמ^לוצ
 ^ו#יזו^י#י8ח^

 < 'י^יוומימ^נמ^יו ^
 ^ז\^ח3>וס§\םימו
 רג6ורו'ען5^^יץרא5
 א^^יחעעי^חך 8$
 מועוזיגמ^פ^?י1<המיומ יון&י

 י י3ו״ימ^6מ#^^ $1!
 ויצב&ים^היהי^ג^ניעי §!>,
 טפמנייו^כמוז^זענויי ^ ^ם^ר^דגיהענ ״*י

 י^שוותמזמ*©# ^רו^ד^יממןומ^ §ג
 <1 ^ממז^זיצ^ ^^ש\כמ^יח;געו)צז |1

 / ^גרשפג^י^^ענזו יזא^ד1יצרמ^אי^
 ללמון^פי)ומש\י%5§נ

 ' ^אהםומ$ רע^נז^פת^%נההמ?מ :#ו

 ^^דצד5דת3תידא'ע5הי8*די
 ה!היי1מינ;>?ו?^?סיי^מן>ד5
 אעדא?#^קפמתרע%1
 ^8ש?^מי1א(ניףממ
 יזרר ,^!ו&דעמוא!

 ^ע^0דקזמזי!<וצנםג'מ$זווזוו

 זייי

** 
\ 

 ? - י
 ^וע>י זנעבז^ךליצ חק למש^>נ ד1זחהכיח דט״מגיא י8כוז^>ג זי ק בחו *•^העיח פחז ןיהח^יל עיפרפ ,ד־עץנישו ץשע ^'י•*'



 דלר-

 *יה

 " ןנ*מזו^רמי}וו1מ^\ךור5^

 ןוכ^ריייייא־גווייילכ^עהי^רי0> י£' א^רגצדצו^מידב^י^וע
 ^ממם^ומו!ממ ״־ ^דעימוהרכףועא\י1גע^
 ןו^^^מפ^סחגצח^ מ4
 .#שי!מיי^^ " ץי^וי^ה^-ז^היגי^
 המ^סמ5ךסן5ל^ ״* ל^ות!|י^דעאמרמנ

 5דמיגור1זיר־^\יצ? י
 י(ףמי1י ^הסןיהלגוחםמ\^יירע *





 נחמ״>י(<י״׳1״יי ׳״״;׳׳ ך י
 ..יי דיבזישמ ^דא&יצ^ווכמ^יינימג

 ,ז.יז!,,.#8$ ן^צןץנ%}^יםי^
 1ץ^םי1חאם^(מי^ ג ץיזד\ו{$

 ^*4 ד ^ _ *. ׳•. . •

 85מ@

 מרט1

 יק&מ יד^זועידיר (^יצ^דצ זטמריתי
 ^אממ^תזע^זוהיועזימהוצ
 ש^^י־סוגיוידההזמיןיד^ ^עןמז#^פמ1<3ו?6זומותי
 ^,1י ־:־ -"*■-•ג־—4־^^י!

 ־" ר^(י3םיי^ומא3^# \1
 יי^יו&מ^נוכע ^

 )ןיו !*׳/ע 1 ^ל׳יךצימ&באיד ו^^5ץ^יר\?ר^!ןאן'יר3^\
 ',!וג^וג/^יי^עפ

 ־,,._.ןימון^זז5הז י וינ^ס^וממיו ,
 ץ .ם^^סין^מהי^ר^ווזוי

 ^גדאמ;^ץצ'מזדןצעגד5ע)צ .ז־י ^וגי^י35|׳ען1ןי!ע^
 > תגצן^לזימה6א^7ו#י^> ז״ כיוזיש^א^שי^^סיז^

 ^א85|!5ומ^(ס^(ין$@
 ׳ינגוסדגועעזו *ו כ ^^ייח זריזו♦ א^לו 4רג>צי$ןןנ1ף*לשן \כי^ל<ג*"־"* ס*ג#>ץה^ע דרדןיפו מ*גמעץה^י*דנע• עגו 4־ל־רצץגיוקו^י







 /ג־ - -



1 

 י5ומז!^א5וו5א#ןעו^ י*
 םיעצז^ו^םי^%\, ^

 £.זיו
 קח1

 יחו

 ׳^י רהזרץ־^ד םיחיגרןן^דמ
 ז^עמי^צ^^זש!^

 #^מ-יד^
 ^ףש^שייהזיזמ־יז^
 ]1מויעראמזצמ^למאג^צ
 .ימ^ימ^זצוו^ז^
 #1פי5^מיר?^ו<חעי

 1!ר^ז?1י^ץראימאהדע)$
 ץד!?דס״וע©1ו<צר9ה1ע^;ו1|
 קטוווק^ואנגענ^ר^
 קר6יןמרי81עוצ8נ|אעדו^
 !מוע׳ו^חאזיציאר^ימומ

 ?ססףיפמו^יןמדה%ימן עע^*#וו8וו^ו^ן!9 ך"
 ;יני

 יו^׳וה^

 גי* ׳יט י יח^
 גידויוזגזכיוג 31-^1 יישו^י

 ידח^טוצ\יאשוצאר5יגזו^ר
 יויןוומזיריבמזמאדעיוזוזידמ
 נרע^זיד^זו^עמ^

 ל* ל׳י^חמ
 עעיד

 !*יי*?!^3 ס

 "^^ע^עוד־^1נאי^
 ^יא1זו י, " י ^ ^

 קע2/יי7 בםןי>ן ״־*0הישוריג* ז<הרטןי ה*מה>^י ךיד# הנודאל העידוא זרג?*^י>צרמא4ע,>פ'£׳ז חמפ !י ה3יג>*



 ,והנת״מועי^מגלשזב־ו^ךה \ץ\

 ^^יןוי^מ^י*?^
 ןנ^ש/<^זוה%ו8ו^ סרמתממי: ._ , (
 צו^ו^ז^^יגו .
 ג^*ו^עי^י!וומ ־•י מ*^9^ףןיתן*מ
 ^ו#^י0ז9ממ*מ $׳.־^ -1•־
 די^עחז1^^מין^זער$
 ן^^י5#וצימז^מה

 !ןמו

 ׳ומי1
 1!׳יו!

 ממזעףוןממוג
 ^זו^ומזי(^^

 ^?זושמרמ^^עי^ו?!
 רמןימאמנמפבינזן1אמ5יר^ו?צש
 ממומ^ע^ויוי49מא

 ׳!ז

 *ח

... . . .. 

 ^^*ימדמ^מ
 ו^ל^נ^צו^צתו^י

 אמגזיז&וי!
 #\נ3ו*$
 צילןמצוריגהיסירמניוזיער^תי

 ז־ו!^ז^זו*^>מומת? \ל" <ממ^ייז^ו^
 ^י>^ו^'וו'3^יוי^ \. ,״, 4ן55ולץ.זורהזד^מינ9.^
 ^4ם%ו׳ןו*וןמממ *" ס%מוהךן8^ןממ

 ^5^^דחגמו^
 " 1^בזשהץוהסיומ^^ 1 ^זייכ?יי^
 , (%^ס4מת1ה* 4 £^מ^ןףי

 1 זרי^רצשזמ^עזותיי^נזמ ^ד^וממהמילי״עאי

 לבכו!^(• זיידכש זוועי^ין ^דבלגיהו *(ץגגרמ״־יניכנגדייןינגגב-דחוכי-בדח זיחנזגגךב^ םי>נע . -ימ ויז הכפ<״ י^יע

 ג. *ד* י

 ייר^
 י

 ׳\_> -גלגע> *

 ^י>\. **'>'־״■'*
 ^ץ;לי '/> 1*׳*יי— ^

 יח׳י*־ ^* ץ * *
 * # א

4 
; 



4 



 הי^יי







 >כ)

 היךפמדעממדז־חועו׳יררטתמ
 **וחמ זט־וו ^'דיכ^יד
 !^זן9זו^ת^^5מ
 ץכ3וע11נידעו5זעז'ז^ימ^

 >׳ ׳ ׳* ׳״׳** ף- ץ ־- י ׳

 1<מ5זיננ%^רהי?ןדנח.
 מויוינרועדעזירמ&יוויח#
 *ידט&^עזילו&ןל
 ן^דעוס^רשיסידעא^
 %נ\'^פנ\יןוז5דיפ^ען

 ו9*
 ל ״ £

 ייי^נמ

 %מ^נזוזלרי^זיר^ע
 ^מדע#ו^קו^ ץ
 מ^סיגדחרעלתס^וול
 *^זו^סירמני^מיפ

 2!עםיגויוחךעדעומכ^
 ^י&^יממס# !והיריחיז*^זן^י^ןע

 *" צ^ע^ע׳יודצערש״דפ^
 *יו גזייש^ י,,^ )גו1^ן ןגןאגן ןןו3ג\*ה'מריד4 ע-צה׳גיח ןנדרנגעו וציאגגונויאג׳היעשיד

 י־־״ימ'^ב\אר1עי היהי בחגהיש^\ע







 ,די-מלי

1 

 וא
 יון
* 

 #^יומ8#וזמויו1זמזן י החרהגםיממלש^זמיחג

 ?הדזוזוד ו וי^&וועאמודוצאמנחדזען^ר'
 ?וצץ]ו!שמז^9ז#וח*ושי * ■^זו^מוקו^^מ
 יצי5יזו^!<תשמיוואמ^^ " יי^^מדי^י^*

 ז- #ו#לפלוהיסומל1נומג ^ני^^*^וןמע

 %^^ומזי85ה חו^מיע^ףעימיתי^ע
 זיל#^י^יץד0אמ^ ^י^ז(0וידו0ואי.יז\וצ\ה
 ^ור\31הומיון(ו^1עוו^ . ^זו^ס^^זע
 למזעמשיםיל^י *גר$ץי^וי ג ^עי)זלזיפו1מנזלוזצווםו<,ייס^

 י דגדר^'ם^יד־,^^ר #8זמקדונ!־־־״1£1""1"1'

\• 

 )!^]^עז^וימכמ^ 'י <$8ט#
 ימ^ומוי^גן^הי?'^ ץ^עיעזישו^,.,..

 1 *^סאזימולווונלת11^
 < ^הנו^י^עגגרימ ו לו^ץ*\^יז5יואו^''

 בץחעזובש ובג עובשו ^לט^ריעד1זובש ןומע -כב1נו1בש ^ימדידוזוידתובש י^נימגו ע-עמימז^בשגיכ*( "■יי'5^
 י־ז <£> חשה ןכיגג'זיכי^ימהז ע־במ־קו גםיד" ךכ^וותהבךניג^׳פתץדג• אגזייג*עג*ד־במימז דבז ע^ץוב*ף הבץג ןושי ^'ימ



1■ 
 גיכ

 גב.

 וב1י*ד
 דע1*עי
 <\ גיפ

 יבדעט
 גדכ

 היצ^מאפיצצורשי׳
 אישגצס"
 ךכית^י8יוצ^ץוו^
 דלזו^ס^^דיר^
 ^!%משיוש^ך?י5ע

 'א^מ(ו81ד5'דעדולי#,ג%

 ^*4ומאגוצי^׳^
 ^ןדעצזיאדד־יר8אאיה5יימ
 ?ג^י5!וצכ?ותי^ושא
 ^^•5זו'0#יה^מ'

 '!נומימפיהפ#ויירוחגי^

 ^#וש^ר^נא*'י.י

 יע^י׳יי^#^

 ל*נ\
 ׳ ג.׳ <

 [^דיע>^ \ , ך 1 1
 • -ניג^זיינן £ םוגחקי ״—.״ !ימח ?ויעמ ןיש>גדלגחו ץראהדגשילכ ץעגכ רבשילצ ל־ךנמיקו סחו ד וגמג

 ״־־־׳ך*גדחר*ג>*







 ה*>ירי

) 







 ץזיעדגי
 ׳יז^^י

 ^ו^צר^סיי^ג! ; םי^רמא!<עיש^צדמךוע
 .^)מיאצח^די^•^ ז^יעך^סזיאמיצידאמייאמ1

 וו ן1ח״ו^זי#זו^ה1ע*ז 1דפנו^ןנו/ן^צ^
 ״־״ ^צו^ו^יו־א^ציג^ ץי^ב^י^זווסיהמדזי^

 י ^יולןי?\'#צ^מ^ו'

 !מ^ן#א81ז8מ*ת יס!^1טדי14מ^רמ(#יוו
 אתיצמ6^ז>ן״^ג4ד מ —'•־־־ ־ ״י" •י

•6^ 

 " ד׳ץי״גגסוגיו סימ• יצ ם״ג■׳ וידעצב יכצישנ םיוימספיטס^צקצךג׳ר^3 ביעוה^רזיגרי^י 'דדנמימו פ וגשי
 * ״—<■ בונרצ^רז^ידע י*#ע ימירשיוחש• ןוכשיז_ץדצחו

./! 





 יו^יז^לירךדייוךיי
 ומירזיה^^דמח^יאץויצדמ

 \—'יך ״* : •—4 \ •;* '4' ״

1 

 1ינ3ידנ^וו5ווו%׳(י5^
 5 ןנ^מידאוי/יעאפיו^ןצערט
 וי *ממיחןויעיןי#
 1 חמ)3עיופס5ימ'ו^עיצ^

1 

 ?1 ^שי\יכיןע^!כמע^שי

 \1 <כיךחימופד1ענץדא3הי^ח
 דצצ^נןןיצתגיאפרתידיא נ^5זייו*ץו1מתףיזויהו'עיח3

 ן§ ־1*7 די^מ^ואמ
 *ן !^י#^%3|>#1

 * וס9!מ מוע^ה^למ>5?ד^י3 843*

 ^✓ר1נג^כיועג*מ>צ ^גפוצ׳ז^ל^ ךח'5% 6ידפה •ד־בצמי^ז גצי *שגו"-* ^״ח^י* ךדך*\><4־1ג>0^ן נ^ל*4־>י^*ד
 *—* ץמהזי ל*ןל ורפ יפ זרעפגלזי^ע ץ>פי\ינלש♦ זינה



 0ז

 1(1׳

1! 

1 
 *ז
!1 

1 

 ^4שזו^ידיו ^חסו^י#*ו

 מ^רעצני^נגמיגןנ * ^ג^יםן^גפ^י^ונוצה
 דב>51ע%רגדישא^,,.,
 ^י^^ו^גייו^
 '^'!יי־וי* אגייייייייייי׳■
 ^ע^יציועחף^יא^

* 
 גיכ

 ...._,מקי.ר,",

 ... ץי1^ממםי^עיו6יוצשצ
 '־ $*ג^ז#ומ£## ו*זז^ימדעי*יי

 *־ " ׳ -־ *׳■"• ־ י - *' ־ ״

 _ _ _,.זזי&ז!
 (^קצ^אוט^ילזי^ ן"

 $יח

\• 

 <ל—^גלפ *פיו*וצינ\עף ^׳יעיך זע£יען יילו^^ועזיד^צד דמ2)>יכו ^גצעכיח^נגס ג





 הימי י





 " י>י ה>\1פן זו^כעיןע^יפ )כעפ המיפ זיגיסהןידחז^דופו^י=



 !תזמפז ן -יצ*" ־ ^ -ד• ־די *. ׳ד *
 ועאצםיזי3גה5,ועו?ויע#וי

 4 י 4 \ * '/״ ״* ־ {,.ל■ *־* '• *

 !זזקריר״ן>ח!7י•^׳ .^׳ע אמוזמדי
 _.למזמי|מ״ ןיי %״ ־_*י*

 1^1 ^ ג^יח*^ין^ן)%% /

 %. ןו^משיץ^שיא <^>
 הב^אצמוווימדי^תש^

 : *אאלמוממ>רנ^

 "ח0?יג.י׳ * / : ^''״

 זיגכיכ

 \ח

 זי

 ז*

 היצוהמילמדדידכ^

 ?ומיזיי)
 ,־,!יוערש^זןזורן^.י ״ .

 ו0 *י

 *ח

 מני^^ו^שחן..^
 ^ר^מ^אופהמייימ^ י
 "־''•' יייייגין&דמ^

 יןגימ" 0אלוד55ג#1יהן| ו#^^^תיב־ןאטצש4למ
 אי1 ןוממ ^ הי^׳׳־■1'־'1'**־ -י־-'■•1-

 1ימריבמ5ף•
 /א**׳7 .די \*י•

 0 קר@1^ו^י:ירגי^ *

 , -״״*,״.י״״■ ״•״,_..,. ישי

 מ " , ;ז^ו*ו*א5!ודע 1^צ%^ריג?כ\^מא
 ימ^מצמי?^ י ^יוץלגש^\םיריענמג''■־ ^*₪***₪***^₪4

 וזי^ה!יןמג)1פל^ידוו
 ,־־ךזנריר^ו^'4

 יז * % %* )־
 ׳4*לו לחו 2. ו^נגיז •**• ההוהל הילן ןב ל ן הימד׳ לניפיז ה*י* עניל\ ־^י לגי45 *דרגמ•*׳!ח^יח זילגרנופ

 <זי—* עןיל׳ילי !יפפ

 1 ^ע!ע4ך;
 א ז





 ׳•ורי
 >• ׳י• *.״זץ ^ 7* • ץ— ־יי .

 "1ןמו3!יגחזור1חסרוחס0דשורי יצרב^ת^יהוני^זמאצ׳
 ^,^עושדי^מ ^ *^^ן^גממ#

 יהאצי^ו^ומ^רוע

 ,יניע^ייסוומסוץזע
 !ד%ואזשו1מ^5ז״יוק^

 1מ8^1מ^מ;

 קדיוא^ו5י#ונןיסי(1מ3ר
!1 

 ו#^נ>8ן^^יו^ '^^׳^!מידעייוי^
 1 1״י^^;ו^*'׳זי־ו 1י

 ^ו^רןזאו1צוגג^י^

 א^יממ8?{£

 ר^^ו#לזיצ^ידשג^ו
 גני^רזזלצ^ציו^
 !מעו^ו#^ןי5לו#ו§

 ^יזןפ'מ־עיםיחגט3וזףו<הזו5נ 0ח
 ד<שא!יער^!<מעיפיש^מ1
 ׳^יייי^^ו&יעיוץו

 ',עז:"

 ״! 1;וח זשר /וי27 רמז>
 • ׳ *•• {•• ־* - •• ־׳ נ••■ -•.

;1' 
 יוםי*וש9

 ?•׳ןי!)
 נ

 וי

 1ןגי^^סגךץון׳ףא&ף(^

 !וזישזיגד5תרד^ץו<הס§ ן ! ״״ !ו וושויגד5 חי ליבואו יא.%י§
 %^.סינ)^א^ד^\ ;

 ^ , ־ ץ

 *גתו\ך))1 "־•־•ריג׳ןיג^חנוב ף^יח לחו זיבלמ ירוחג וגזעגר*! ץהננחיו *דדנמיהוגוממ עיד!ב יג* דעי• ץ^מצ *1
 —י■ ץרחי^יועו זיימריל םעהנ״ץ\ד>נן ,־•,לתב גחילפעגמע זונגו





 יו



 }א

 [,•ריזחי

 וי
 יי ..,",,־(ומ*

 % ך ף^ממממ.,

 ז .^עדחדהשמחעז^"^'"

 '׳1י1״ץ ־ יהאמר!!

 |^^דגא§^ימ^
 !ונ^^ה^^תו^

 יןני^וןיומומ!1עו?גץפמץוצ1
 .*^)^זזמא^יז*■

 מינ^לו־_
 יי#

 %י1^כ(יג!ו5יזוצר5ידא{לזהי
*_/ 11* 1 >! 
 ׳י; £0%*

 ןזוי^לי יפה^יש םיץועיפה םיכס

 'הפ״ינחן פייעש/גדואמש^ישז <^יא■

 א

181! 
 ייחו

 ^א^י׳שאףו^\ן?1עחה י ^זו3ליגונ^שםי^דש5?המ
 ^ןואאשש ?ת^^גזזר^^.
 !!ז?1י|י!?י]>י.^^חח ^ .1• ,.^ך /י.. ״*

 ה5ש^ן^?זוצ4>זימרחג^

 (#!^ו^^רזענאשי1מ^3
 א1נבשךי7מזומארצץ^ויימוי3
 אחויילהשמ1ו3ח^וכ^ינד

 ׳זמאהוזויי

 .-4ד. "י׳ך1 * ;•

 חיןח1אימש#5זואדצנרזינ
 רחיוזיח^שדה^נוזיחצ

 ^ ו י ■ * ׳ו

 ^!זדמ^ס^^ין זביל׳גנ׳ע *יזע>נ^ך יר־בגמימז ד ידד""־'" ן יפי ן♦ *^למוזו-ני^ל^ ןד*חו יסעכחד ץל>ג\ *2ז־בצ^יקןימצ^מייע*^^

 ^גוגרא^זו^א^יא
 ^,׳^(בדאמ^מיארמ^זן

 מןנוחןוףזווזייוןידגנמדאתו^'
 הח^ס^ופ0יא\:ח^יא^

 ך| דח^זי^הנ^דאואוח^זיפא
 5^ אמל קאר1נעמתעדיו

INDEX

Ezekiel 169-313



 ^1ויןוזץדץצגחז1ותמ^^ ,, .—.***יוי*■*!,••״*״״״
 ^גש^חממ^ימ^זוה ן: ^זוזוישד^דשיממויוהמ
 |%^א#1|!!ו?ון^.' * ד!ו<^ו^^ע9#ע

 £ !זומדגדצעויןצייזו^^ישר
 ^י1011ייי*^ ^.■י%**1יי (יאמי

 ץ־יייי* ^׳זי/ן>רוחזזוחח -ץ~ ._. ,

 ^יר^^זעהז־דאוזמצ^!\1 1׳דיב^אדכ^ימ&^ןיזוו
 ">ג,זק ןצע• א\ ן בע• א\ וגעי א\ 4רכ>ב•(:)^ ןגיג^מ ׳י—* •*)יגו ט־ל;גג'-<>4וןי חילהיי^לזעניהו (יחנ *7דנ*נ•*׳)ז

 ־־* ווש עכ1 ;נ• גדל ן •>ני>צ דחא ווש >01 ג^יןז<>ישהמ״־־4-יי'*חזי/ פ-לעזוטיגסהיד־י-צמיייז^ייי
 ?ירשא

 *נו ^ *



 יי•

 .י 1











 •> ה
 1 געצו

 מי׳מןיו׳ע^^^כרזונלע וצ^1ז\יהיו^צגאוצב^
 ^ין#^ז^עהעדתזפג1 ךשפג^^^יבוח5^
 ן^ןזזמז#עי^ימ ץץ!עיגמיד^צו^צץ:^ע'^
 ן#ז8$^ממ^ ועןלל^מיןי^^ג.
 ו^יגמי1ד5^עיגרמ1מ ו ייי^י*^*י*י*מ^

1* 

 *הצג

 מחמשע^וא^
 8^*דש9י^ש^1@א|• ₪ו^0^^0ס^
 *^^ומ#!מו$י \£ ^ליראתומי^י^זצוא

 ^ זדנ^1^ותמ־יוויבוןו5דו?ח^

 ^ז%8מ6איק18 ^#הי^1הרווז1וי5ה^\
 זדמי ו:ורח״ס1ץ זיון|!ץ1^ . יסץ־זיווי^

 ז ־.
 3צ

 8^^נ*^ז§זו. ו"
 *עיד!<^#זו^^ £

 ^^ו^ר5^׳׳חלא6ו6 * ך^פגת^ריהיז^יי־זיי
 , ןרמשיןןעיזיתץ^גיזיש

 ג חע^^יאג־ם^י^רמאי!
 .ירן?ת^

 ף^תיקי* מןיילרמ^ץםד^ןמה^צח^'
 [^ ^ 1גנגנ למזיז י^גפ^^פ^מדכווגגב^ *—^גרד^הכילזיזחן1עמ^>^דךד^^בצ>פי^ן ןר^^לו

# 



 יוש^מקד1גט?%בק1

\7 1' 

 ינמ

 )ימ

 ^^^ךו1וצומ5ץ־מ^
 תגבו^זי^זי^ק1מתךה(<מ

 י״י י —£44- 7-,...,. — 1, ^13.. ' ^
 ר\* עמ

 ,.,ו?לינןיםן;סי^מ|וןוי,

 *יידע ינ^ןי׳רעןכ^עיר^
 נומע^ניזצייוךרט^כוצש^ו ^ןל^ירוןוסרוווצז^
 ז^^ו^גיבוחתי^מתו 1 %ז^י)#מי9*
 ^^^איכויזד־ןי \* ף^?ני5ה^ח^5ניג,
 ^שמוייממ^^^מוז '" ^^^ז93זמוזזיןי5

 1 $$@88*8 !מ^2*

 "ףמ$1י$
 ■ואו1ו^יממן אדימ&ז
 ת^יזג^;רר)מרימי^^ *מ1מ; , .......
 ועמ^ידגרו^^ימגמפ

 ' דגוי דתומדשדער^דמ9מ סיממדןהמץךעדאיזשימצ
 גיי" $

% 

 / ־'״״־* ׳ץ״־־יר1 י־ ^־׳• ז■׳.׳־ ח~•
 נ\ם/^רזלג םיערמ דצגירומכו^גד 4ר*מיםו <׳*^יחי ^׳כ> ^ ר(׳י/ע וגצי* ומחי"* |-״ח עגיגיהרחא ץרוה ר1מ" *ינ׳ו*! וגצ>ועזי ס\*׳צ^זלג םיערמ ל>ג ח ומכו *ב



1 
 $חי

 ^רמ^זולי^ ? ח•
 1מ!ו^^מי^

 ו^ה^מממן׳'
 י" "ןאיךו^ו^מ

 ^ןזאורוזיוופ^

 ךיךטסישצפש^אוגויק^
 ןהינלנןתז^זעומת1זי>יממי

 י ד1^^ דז^^ו
 ' ^דע/עמם^לה\?(צ;יעע
 דןחמנח^ימדך^י^יוגד^

*4 

 תרזג^׳-מגער^-ע^זידו

 ^יו88ןא^י*ימ^^
 ןזיטא^^ו^יבנ^כא&מ
 -י$ח^ן*8ועזיי$ה
 1ואוי^רמאיו ו#08

 4!>דעז1ע)9מי^יפזלהע
 ה^זחושמפסימ^זועדגמ
 ו<#?^ע^עמזיזוזו|יזו?ש

 ^^זמ^י^א^יצמצ
 פדע^עויי^^יע^זלגמ ן

 ל^ס^1* '*'■**■*^ ט4 *"1" "" י
 אט*• ׳־־

* 

 גע*ג

 %מ#%$י*זזין<מ
 1ןומדעך^מתיויבע^אשעא

 #'מה^ואמ%דנאיו
 ^*זצ&כמ
 ז:ז ו^פווי!%8

 .\יעב\

 ע^יי^ו^ו ^־תא%יש.ך5צ^יזי5?.^י
 ^ויןיהו^ן*§״ו1?יולושמ| —י '^סחדארשא^וגכאמטםמ^ל

 '^נ^ן ןוזמוחו •י 'יאושיע5^ניי(יל5יו׳רמ^
 לי£>ג\))נש י!׳*!יג,ב י^נזינעיר/ני^כן ץזיי^ח^י ♦הד ^*יגנרמלד *ר*מבחץ.פחזעדח *?ג*.\• רצ*ץ\פן ע^לגגחי ♦ייפפ 40

 ויו ג><באלן "-י־ ץ״,ה !ב״^ידןפןוץני^^ה ^>1% ןופ פ-^עוגנ• ■י.1ןנוןכ נ/ע 'ר1ו\פ/גלוב י5זיףוט יע^הלזי

 "־"י ז<פ א\ן\'פן<זי םזיןפ1פחי ז4ל ^ל>נ*}ר)<■• *גהי\ע\ן^צ
 מ





 *ר
 *יח

 ה

 דיימזומתשיאנפכגוזןווןמי 1
 ןמח&ז^חיאג• ' מ|ו*ו

 מ$(ח1 ר^אוווד'"/ חז!30!
13 

 יו
 י;!*י!|

 ;8ויו
 ו

 ןוווניז^ןווידפסיי^זיימימצ ר5פג׳א5יי אינגץר{וג5^
 1^0ימג^וחיוזוגרוולן^ו, 1 מו^רופ^ריפע^זיזומיה^
 נע^ירצזעלפ יגע?י ףי0צו3ס 1 ד.
 <ימ^עיגיבזידושורדואצד(וד * יצ

 יי^!ץ' י• " •]-יל . ד**4י־׳ , -* . .♦
 י/!ו^גפ*יחזמ 1#י

 גיח&ביו ., ^יכ^^קמאזסא^.
 ,, ״ ... , ..ייי

 ^^עגיזימספה^ ־:׳"וג^ויגעה^וערמ

 ©]ו^חיידופורד ו?מ{> י!ךד!מ חו*י ? £ 11%אמ **£

 1*״־,.

 ' 11 * י 1**^׳׳^ מ

 1זייוו^ ז?!ור(׳ ן1רד!ג1 !וו!וי ^ \1 $3$8 $ל 6א 8*^.
 אי^ויל^וץ^ן%>' ^וךי^ועי^כב^ו^כפ
 ^רןפדפדיכע^דצךצרחפע
 ^#6)אפחצ1©6^*1 ^ים(חיזאמא^ףא\יי8יפ

!1?. 
 ר ו!!* #

!1 

 נזו^י%גי:י^כגירז^ _)^ ׳ -די *זז״־־ד* 4 '•,-פייי׳ייי מ8חממ8$מי0
; £ 

!:' 

 * אערומ&ץ
 י^יןי *ייפגצימז ד רגור*ד ד^י *נ* יפ "~^מ>שן^ש>בשד ^דגיגו ךתבען^פ דוליו ןעךעי ייזרכמיהן ןנחדוץמבעןמ

 '" ־חי5יכ1זימ\^י ינ-^בר־־פמ*ז>ן גזייזאיי—<י ועןןט)<׳א*י

 מ
(1$ 

 י או1" 1•; יז״ע{׳
! ^ 



 ליטז

11* 

 גי יי*י

 \.ד

 קג־יד^ןזןומד^סייחיימ׳ ^יו^יז*׳י״\^"" ׳
 ^ד.בש.*\^ ץ^יא ך,-י^^^י1י^־^׳^1•

 ״-* >י'מ םכעובשן>ג ירק ,׳ישו רישעב ךאר זיפג^ב^ן־ן םח\ן ץיע־י־׳ ייי שפע^ש^כיגיגי׳־'־־1 " י ־׳



*. 1 
 \ן עעב.

 עזיב•

 י\*יז8חחו׳מון2.יזיך?זס^ ׳< -!׳-״׳- ״״״׳-.
 *ז^)^זו!1ילי1צ5ף^ ~ ^ן^^וזוהמין׳
 או^מוהירי^ד׳ח^ דע ^ף#^תדבל^
 (די^חחו^ישיר^
 ^א&טלדצמוווח^# א^ד8ן^^ה?עוןוס^
 ימ# ז^$מ#1*ןא ד5מי!מימ5ג|^§^1

 ^וךעףי?איחיומו>ח^1עט י ־**
\ 

 ^"'רמי^ל#נמ \1

 #!ו|^זו1
 ,;מ^וזיןעלא
 ו 1#וזא

1 
>*\ 1 

 ן>עכבזזכרחכהייזיש^ריכתעיב
 ^ימ04י|^#מ8;

 ו1מ31יו<ש5ודז5'צרחגלוידמזוו

 *"1יו^!יי זיר) יש

 ו^תיזי^חזאע^ **
 %ו^ןגןצן|נמ^^
 ־. 1^י^מ^זווועצצווג
 1ויי^^אמהדמיזייו
 ;^מ.יןיע?^^גפנמפ

 %ו#9ע^^ז:א!ויעצ
 ל1ו<י זית׳ ח־׳""^ -י ־ * ^ "י ׳" יל*וי יי' יו א־־דיי? ינ#מע״וראמ>עי^

 ^'^^,^,**׳,^?^*צייעיימי *יי\*ן •כיח\זעזגיכ וכזירכופעות\ה\ע>לן ץלנ ץרחי ולצן)ןמ*מ
 ! -׳1יכעו^זכימיז^בז **ר>נרןי זעיגגב׳ה זט\ז*נ# '-׳רלבוצס*ד־דגמ־הז ג׳*^>גריגיזץי*-*׳ $חד ?ח ונעגי

 ס—* ^•נ^כה סב\ פר זזמ/־ימ :.רימפ ג-ריןבז<ןון ל0ש,ר ןןצ*>



 .,ן

 ׳י ח

 $■#806*81 י^^קמוצעייפתטמא68^
 £ שץמ>##ר(<יו^נ^ל

 ןו^עו&^עוחל^ *" ^מו^ו^י*^
 דעזי^דמ^^רעמ

 *.....,.מהי^ף*##

 ־^יגמםיח^1^ירהימהו^

 לריחי^^יי1<זונ1%יו(יו1וי

 ךיגזפעיפ^וךב
 ך^)ת7נ]ז%זי^ךגוהרזא5
 ע%וזאממפ1מוממז

 ממ*§*^*8!
 עח^םי^ו^%48ימ
 תיואז^^עז^
 יימןאוז^ךנגגךמיעומ

 " זימנ^ד*^ "י׳^
 ־־ ^"2^ןמ^עזמןמ

11 
** 

1,1 

 1יגע■

1 

\ 
\% 

 ו_^ י ז ^ , י ץ*י5 ר>׳ ן 1
 ז ,ץ׳?>? ץ,-מגעג<נ־>)ע >ח>ג:מ*\*רט1ח:גי*ר>ע*ר>י•*/ ה ןיכמ׳•-׳־ זיממ*׳ ה־הוצ*)>ך1>גה ,יעי ־ד־-למ*0י.ל<>ב.1׳״>ח \ /





1 







 עוז^ערמ^ ז^ונגו 4דגץגיקן ץק*ע 4/י*ו ג 4י^ן





 יק
 7ףג" 7־ ׳ ~

 /*♦פ

 קיח*

 ג^ןי(>
 ן׳3י:

 % .5**יי
 ס

 ז**עש*

% 
 *שיו

£\ 

 *ח1ויוזחן!מו׳'ז}#^א!ו די&וממ

 ממ^^וג5 ,

 ^י״ומיוירח^זו^י גק ו<?^ד^^ב^יהי1רץ%צ
 ׳זוז 1ייי א

 .ןמקזאמק^ו^ #גי6מם0ו%ן ^ יע3מ
 ^^עפ^ו^יירא
 ^ומאממו&מקא ^!היצידהמן"
 ן^יונמינ""" ^י5:צו םהידיו הדגגו^סרצמ ^חןןסיש

 5יימ*ייי)*יו

 ^וזוהבגוז^%םדע2וא
 ריוו&משזיד&א^גןחהיפנכו 1 ןלענו ביהגיו ;<*שועד שיג^יר ינפ!רל
 ^ד^ך^עצ#רו(וס . מחןוםףאה:)וע5]ו 8י3ודכל אוף_
 א!8ואן י■ ינזא^נירגזו אימ \י דיחמ^^יד י*מ^1*ו4מ

 .... ^. 9 1 עזוןז. '>יןוי<

 ממ^ימ^ם^^י, " |מ^דמ%1ע|ו^]?גךא
 ״״*88* -

 !יח

 ,.^יעיצרזו^יאזנפ
 1*#%א^ז4<

 *־<**.׳

 *1 * ןי^י>י\זרז<ג ><ב.י ן\ ה>^י הע^׳ידיןי* ן *עוגוב^גרממד צןיעי ^יי\ז3דרגו\* ז<רממץזע1״גו ■םדבא 4־ע>כ*מו באדי ן
 **־־־־ * ץדי^נג *כיגגלצ\ ןזיער^י די>^לש\* ג$*ד















 מ יידי ווו!מ*
 $1 ,^ך&יי^וי,,
 ל^^האזגעזונימ^יר^דוע' §

 עירק

 *ן!|ל]

 ח^דילאהוהדמיזוי!
 1׳^־^?עוקןןגה^^פ^ ^

 ןומוו5'1^^ש,^מע1ו$ןב. €[
 ^ .-^עימדרזחו^והרשא

 מיגא^עו^^ננ^^ןיוומ ימי

 '1|ומ^חיןוד^זיו^ז#
 ימאהכסה^רזנא^ *ןי
 ייגדלרי^^יה^א 1^
 י^!5םאנהןעע;א31ו3ךארו^
 י^וו8'סיוע'זט8יאולעז ע• 44 ^ר׳זעזזצדכזו^ר&יאזיצ^רוהי

1^1 
 1 ויימחיו

 , .. .י^ירעו^
 "■׳^•^ו^ןן■'-^•-־׳'־'

* 

 ןזזשצגזאעיורזווהיןראלמא

 אי״ושש #^ם^?דו^דנ
 ן#רז^ר^ן^ףז*
 מן?רח3ס^זמ׳^^מן
 8^ק^5ריזודאר1*״3יאפג

\ 

 ^מ*סקןו§$מ1ו$
 ^!')ו^ןזנודצעאידזןשלא^ערמצ

 #(1ון^ז^מ*1
 !וע% ומזייו

 4׳ \ייוךי

 .י:

 עדומ^ד^דעכיסשןין^וזח

 ^ומאזינ^^ויר&שזגןחר י
 סיי^ך^מו׳זונ^אדץויןיי
 ^זריזחיאו^זחןנאידהיז

1 

 י1ג>גצ

 ו !מ־ןמי/^ק /עזיחו^^חיוו! ן־ י .

 ו^דזאוע^יל־חמ^זי^עוי. ״10ל;מךויהעיין#אאגמסיאןג ■ ע|
 !ר^וז)^רמאזכד5ס6מוזו^פגתא ד^ועונו?מ|9י^)!@|5 !א

1 

 כל±

 ^ י "■י^ י.•"־ ^ ־י״יז' ,.י7 ^ ׳נ- ן ׳י׳ ׳״.
 * '׳ ,*1ך_ >* ^. .!י

 0שזיוי "י 1!

 קמאומןיחמאז״גד5ם6ןלוזון1זצנמא

 ז ^ןןי!^מ^ו^־מ •י ;.
 חזחמ3\ח וזח יחי 31־3־1 יז■־ םחג-י 3'^גז3י3>א>צב'י^יו*יז-3>ח־ה13.ה1ברח:1־י-׳־0חירףמתם*^יהתדחי'ז'־>>*'?,^טו"''

 ^ייי *>, ,,*י
?4. 





 יי
 ו?מ

 מם^:ע^יויד/יולאפמ
 -ףרי־רי םאנ סדש זיאוסידש

 ^ץ^ן&וו^ןעמ&ן
 *״'״■״ ־ ■ !םי$מי

 .-.-ןי^ןעמפי^ע^וער 8_ו ..1
 ח!^ד^1זשע;וץ1ו^0יןוימ

 אלזמ״&וזח חהד ימז$1 זש23
 מ#ל(י5ןו0^5ן^מק^ 1 0|$ן5זןאו
 יני^דמא^!^ :מנ!־!5 1.^אצנהפמד

 1 ״״*** *■,.ז.,״.

 יי" . ± ז^ליף^¥וו^
 ^׳ " )וו^6§^%!?*מ^מן(

 ןעי

 1 תח^יויזז^ןה^

 דלומ^ז^^ע^מזו
 ׳•'"־ /^׳י־

 %ן

 צל\י8
 ן^ר9מאזי#ימ
 זמ@181^זו#1ס#*י#
 קעזן^ד^יזעףו^עןיו
 א#זורוה\צשידלז׳^
 ^,1טיז^ימעת^ז^
 >%ז^ףזוצ^(^1אק^

4 

 4־5י4)^

11> 
 ף,

 . דועזודע&מ^דוח^מימע^ 1* 'י5מי@ממ^^י^
 ^דא^זז*^ש^חצ1ז5 !

 . ^ זלו^ו^חזו^מ#
 ג 'י

 •^^ז*ימי\ו*4הך^^>מ ך^מי ■£^>*־״׳5״״ ע״* ״;4י״ויץ־-־"^'יי^'ץימו ןיזו&ןןייד^יעא/ר־׳׳ייי־־גמי׳ייזףיז״^



 גפח5^סיו^.י)נוע \
 ׳י• זי ןימא ׳?

 ^ממדכהכן]7^ע1\ן3י;ע<י, * \״1 ;^חמ7עז^/ז־׳/ץה^ר
 ^ן^וממן#*ומז1^ ' ידיא^יויצ^אן׳ירמימס^

 ^)ופןג^ג־סגסי^יר&א זויחרוא^נ^^ייב^יועי
 ^לזידיו^יז^^י

 ׳ינזמיושזיוווגזח מהו^^ימןי^סשןיו?^
 ׳נלי׳היווו!ציקדאזיומ

'111♦ 

<£- 

 ןומ
$1 

 >ץ|ייז*#מ

 1י*י

 יי 6ו
 ;,הי ן^-י•

 י... א!■" י*5י ׳ ך^ך .^י^ךןןן,

 ^י^^מז^דאעכמ^עואיו
 מ^עט^גוגצביו&מיגנ

 מרק?715ז"^^^,.,_,.י.
 ו^י^י־ע^^גלו'"# גיה >%י4י>%*יוו# !וי^י

 .^ןזהא^י^
 £ ?פ^זמ!דא^נפ^פ!ווזיו;רז^

 גוזוייניוארמאהפידארשי .״ ^ווםי^זום1אמ!׳רמלגלמע
 פן^¥י^מו3#. ו

 "־ץמיטעפובישווםגזספעות * ^ופדיאזופזומפ^^יג^ש
 ז־ וןי#^^*0^*הימ€

 ^ע^^?וכגצו1עאוי;(^ז ^^וןו1#שזו^עזכ(^
 ^עממזע6^יצו^דצ]זח וי|?*וזוז\טא|דטמ ו^הי זוזו׳גוזו

 ן —ובדטיד׳־זוזויל יו0**מ*
 ^ץר#ג1ומידארוע^מ י מא^מ׳!^ר8א1שנוא
 'ו^לעףי^דזגיויאדשיב " ו#^י/שןי^י^^
 "^סין״ונועלגן^ן^א 'דוומצהו זבימ(<,^%^י

 י ככנע״\ כעייכ ר־ןכ ךידבזי ועכנ ונוגיו !3\ש ד־ינכעי ונומכ ךממכמי^י ־כיבשויינמעכהיד-ענפומןכמננננמשזוינ^נ













1 





 ■^ם^^פחזתז<גשרועא

 *גו^ון^^יציעד ומ3מ^ו׳#י^״ג־״־" ״*
 ^ ^ן^מ^מ^מו . ה^מיעימ^ד^^תי
 3 *' 1יצסע^ו^צתיוזוהיימג
 *מ יוו^מ^עת^ועו55(<זמיגימ

 ג
 ך*\נפ*>)

 מי?ג#1
**1 

 ^ק*ימ
 ,>כ#>
 יצגעלצ
 גיפ^
^9* 

 נע*\
 >צ

 ׳ד, ■

 זו^יףי^ה^ףך%
 גע*ז#וךי#יו^ף#

 !זל2ח^ךי;ו6ב){׳>ןךדזח^ן)1ו
 יווד*?זע!

 ,"י|י'י^י*'ז1י|וי}יצחן!..^ ״*,
 י^#ו#?%גי#
 ו^^**1**ו+#*!ןון#'1וווו<

 ^י י-יישג/* . י
 -ילד^וישע״-*>צ*>חען1י }שןכול עיוזיחו ג4 •בלל£כ רמזחעה/ "עמד1פ/ניכעי(יגזוז רכיזי1נןי זיילו )עיינמו/פיה

 / —* ןולמשז ןהוצרלב >^ן ןעי ןיכימפפ













 ־־ ־י־ ־י• ••• ^•ז. ׳׳■ - , ■- •״- וי ׳

 • 1 ,./,,״ /) ף /ו
 '6ה\^ל^ ( ." *"׳■)ז^־ע גי* ׳נ־ז׳ז ה%^יש*,ר*ס׳ל,דה לעעקך^רניג* דול?־;

 * ■ל ^•לג'י!א יכ;^וב קע 101 .)כל#\כןך£ע3 נ>קגן זיזצ־גהו *מל>לש1 ;
 ה\?־^יש׳^ל>ו מד!וה1ע.לקד ,■*לליכ•* ל}ל?^מע?<^?<ז םיל,לה\*.פ0י '־סליק ןמי

 .עי# ן*03 הקגז זייצ־גמו יתלמשו ?*•ק/ גלק ד.המז• *-* ✓גק '<דגיג עוש׳3\זו

 י־־"•־ידי• ;ב^לזיעעגשוי









 ־־׳• הימי• זיכ^מ יסדצ׳גזיוז^יד־צ^קן ^ישמחב.
 ■ ־־׳• •לע^צי!ג\־מש^ *יעה ׳מג>ג*שז ^כיצעןגי



\ 





 מ^א*^ונ8^ז
 ו1^ן*ק^ א^יי^וזו&יחיי^ו^

 אמט^מה&ח^תי ^^יייי^מ^
 ץ 6הדרטפ^ריצעהנ0ווןנגומ3 . י^*ו^י1#^1ממ

 ןו^.^^סוי8ק@ *" .ן^ימומי^ןיןיט

 וי^מ^י׳^ו

 יוועימזמ/

 *^^וממח"
 !(#דמ3^א^א^ינ>

 ^^גתחאג^י^ומ?^
 אדו5י1יו^^יע^^
 ^שימ^זוג1( "י"

 ^^,]־!תנל^יזוהיגע^זו
 ץחי^פשילוסןעטאדסיןיז

 *.1_י ^-־־־_.י• ■די . 1.-*-. " 1• ^ 1 **.־7* ▲01/40■■ 'י / ,״״־ * '\*_ ״*-<•״_*

 'י-.יס*׳ י״יש:ןסעך^מ*עס^
 ** 1םיוןעהכ^&ש^בסמימוריג

 :!י״מ^דא־^זמאו
 |.^א^ויוצו^ז#^^'
 |ן89#
 ^ןכימ^פ דיג>3ד7> ל#1 \0נפ £׳*ד;$ פגו'5-־־* *חל/ פילמ> *ץחו פחד ד^עז פחןע>פ^ז י#־0גלו>3צ ו *>״>** *7"דנגניפו חמפ ה

\ 



*1 * 

 *ח

 0כח1י

 1 א5ימ5ז;^ח^ז%
 *ז

 ^^יקרפזו^י^לנ^ן
 ~ )ץ?.(י.וץ *׳ (<ח_יו יז*• ויח״י*^ זחי

 ד#׳מי-מר)ג^ז'צנ!סיגזס^
 ^זאזו^ה4יז>דא1<ןג1צ
 !עו0צ ןומ^וז^^]1וו?מן#

 ץ.

 ^1 ^־'יי<>ן,ץן.ן)^^ש'::׳ "*^,*יייאז *•צקזגלארצךפל8ןגץ>קצטגהןצ\ ף>ן לזיפ הח ז לה^י)<מ -<• 1*רזי>^ישו יעצשב ־סמבדןיהז ןח״י'
 זיג׳עג*^^ \ע>ג.4׳*כזיג.5ןן !לחג ד יסכעי^כלמ^כל זנז־^ה לבל יסה'* רממיה הפ ו^אמ

 '—'■ טעגןי-פ !יייט



 י .



 ..ווי^י^^ן&ו 1! ±1
 ^י1אזו^ויזי(1זוי5י^ג 1 ״
 <^ד ימעדייןבןיו^די^דצ ז

 ן׳מיף5ו^(<^זוכ^רזאצ
 י * *—- 4/12*.-י-י. * 1** ^ךן|}|ך^^|*|^

£39*0^ £ 

 ׳**' ■המ*•* י

 ז.
 #*י

 יעו*

 ו *

 ומההזה ות/רההזץרמ1יו׳י;
 ו^;7^^^/,ן , _ ^ _ ג

 1 ןו^ס^ימו^ולמ^

 יע4
 >^.*י

 6.ועיץ>צ

 חחה
 !נחןייו

 ^הדע^ממו.{
 א^ח1#חאו^^אדב

 ־שו5מז\ץ0א^אד3הימני;

 ^מ^ח?ן*נממממ
 א&ודף^רו^דרמיאו׳הג^
 די^^דא^יד^
 {^^^מגאזוס4

 ןמק#מ.ימ*ו^
 ויחיא ""*ר1ש ^ י1'4 .1*1 .1♦׳. י :1 > ך 1״

4^— . 

 'גי ^ ■5,",י י^יייהי יי ^ע^לו"־"'םעפרדיעחאמו ןהעיו3״1>)נוכן םב־גיי^יי^עכו 'ד־דג^,ןג1 ןיצר* *ךמ ןי^מנ^











 המזגהו!,
 ^עז-יי'-- -—■*:--׳•'־'י
 זיאמח^יענבי^ה׳^תי^

 1׳ךציעדוו^מגזזמו^תידצגיו
 ־

 מ־מ 1ווו^ "־ימ י !4* 1^*1;י״ 1יד ן1*^ ״״ ו^*ל'ן^*צ/

 !גנד^דז15\ץימו^עועמר יצ?םףןנש#די^ומזזינ1י
 ימ^ממ*##^

 ! ^ורשיזווהיעיז^למלזילז^ ים'^ו^חצשעורידפו^ו<5

 ן •ער •עענטין ךב,ץ^ןלה *יאו *א *ד-עמיתו-לענגו בץ*/עב ״—\>0ארא*4איזנ^דק\ארש׳'-ד'.ג יגגודמך *דוא ה1וע קחג -יי**1



 ׳ןועדו^-.-".. ״״ _

 י| ^ן^ו^**£י ךו^כיזווגגזו^וי^רןפ
 ניופס^אזע ומדה5ז?ר1?'״זו1רמיצ ׳פפ% יחמח יערנכפועזזזחי ?איפ 3*8??**^ ןמק״יוחיויייי

 *£א(וץו4*4***\• **** 4 *•!* ב*!^! ״״=, 1*1^'
 חיו 1* ״ייעו

 יא

1 
 *חי

\ 

 ל זר^קגחיממ&ומ ך3יירמיזמיןש¥סדשןמזמומ

 !0יז
 1עיזעגזס-."^ . . .

 " ,*־3יי י*׳ י עיצעהגלוהדחאד׳-ימ רצי>>גחחו*י עלוג׳עזיו ״-׳״ושעג הייא הייא היאוגגיי״קיד־יימ׳מ׳ו ד ףדינ

 * ״<־״ יחיר יכיגיבז *צ># עיככ־והז



 ^־־ד&ממ. 1םי^רמוי
 " -ד^^^דו^אןמרווצמ {. ה^מס^ז^^יל^'

 £*יודי^1>וב^:^המזז*וןע*מ^מדמ^המי*וךי״״*ז13ג^יו#*׳1י^ו*׳.זיז1׳מדתורמי״מ .-נמ־מזזי־"״*



1' 





 ךמזדצומ^ע^ו^היי^
 ^נז?^^ןג1ין^ו:

1 \" 

1 
 1 *יז

 , .. __ ך^4מון^וע6\ז(לו^ד
 יג98נינ^וך#ז?]ו^ימוו

 4 י^ת^זזו^דציע^
 ^־5"־""י$0או*ק09 מ9 ישזיו3ד!ו$

1 

 ^גיתרניעול'נ,ןמתךישו " ךי^מגז^דינתיגהידנך^
 ג״י

 מ)ייר8גנהו המי ןצישתויהמץ׳ ערא.'

 זח#^^ימ*י׳*
 מ$י8עמ$ן■ !םי^
 ?א^ומוא^ח5עןעיזץוז\י

 %גמ^!ול^עף?מז^1ו
 1ומממימשד^לע^^דחא

 יגי>1ח *"**ג*{׳*# *יזיז תוב ז\'*>3] "־־*1זי>9>׳וכ1עגו ןיתינ^ויד-דלמיזיו ^•\פ4^ויגי*׳נועווען
 ־^גיע״׳ינ





 119 9 !1י1י■
 *\ ׳וו^סהין!/ וי7עהזיידוי ערה

 ■ , י^#ן^
 ז^ן#^*(ן3!?מא"סי^?
 ׳, *ו• י. ^ \ ו^רןי^יגיורצ^זוזי^ר&מ^

 _. !1. _,י

 עזמוו^ח.__

 ^'^א&ויסשמ^נןןוו^
 ^^88^ו!$ןי^

 מזנמ׳ץמו^ועלמס^ש^י

 ^1#זיוו^
 ן^יפו&צת^זשןצר(^

 ויעראקי(יטחתצעובוווריט3או
 ;^^מו^מיוצ^זו
 י1יטח1ק^לג^8זון?גוןטיטא

 ^םימנשגרחז@#, ג י^^נחיו^^
 ^לימגע^מ^ זופיט!1מ?יעיצולת^ז\וווי

 •11-. ^ 'י
 ׳'~* -6י1 יי ^ "ן"1 ^,ביב "';'<,-יפ ■*,כפש׳ 1סעןגיפגיפפיע '■ז>נךי ם־ד•!ס*1צמהו ך־כר1נפיעו *ד-לגמיזיז^!3.}תוכ^ש

 יזעי4!זי^יוד^וי ר־*יה ־ד^נ^־ק/^גופ^ ׳•־׳■ הימע 31 פכגו\ צןנרכהףפו־ד פ;.מפ ןגפמ** פ;פפ

 5^ר3^^י6ג49
 ^וו^'-^י%ןןי0^ן8^5











 '׳ילג

 ןגדפ^^עולההסי^ הדועורילע רגזזחזמר
 רג׳יידע יחימ^סי^ר^ ^(^^איי^א^זי^

 " ך!יך^;ןןנהזז1זז:^^
 ^שד&מ^וז*^ %!ס^ר^ין^מ
 ך^שוץדך%^^3רנג ^י^0אן^^ויו^8

 הגיזדו ס־>גדה *ן1ג**גיז?ל םכרכז,ר •נ^יאקגה הנכדיזגיסכ •כיעןי3ו ומרכר ,סצ־^יח ח4י״ו םהנמזי-תפמנלכמ־םו 6כ
 *—* כזכז׳חו• ידכע דכי דממורדו םכ_פנעד א\פ םורז*הילכ^והכג ךימעדז דרי&׳גגיח 4י* פ^ב ם־זיגוו ע״־



 ן ן
 .",דמזממי!•־^ ^

 ו#ו!*
 ^1146)^ יזז1?ןג^קו יוית3וח3! ״י ן

 ^'^י;מצע1וי^זגמן' ^}י
 %^|ל1חמ^ין3ףןוה זיי

 ץא13ג^ןג1^ג#דתכ|ר\ \ ,\*
 '^^יי^סלא ןי
 הזיהכ^ךכופחי זיזמ^וצת8פיי6
 זשוו׳י זןצי^ז^זיו^^#

 תופר^רו^^^א^

 ^}^'*^'חווזיייי״זייי'''

 >5ז

 ^ו^ש^^^יחיי?
 0^תמ*ייו^5ןעיז*¥

 יממ מיממאזטז
 *^׳־",זי־ • •4ד ־1־ 41

 ך^יי^ו^רו^סי^

 ה
 דחי

 ן#ע1

1 
 וזיו״מ^וממשוםע־ג4?

 ןיוצשיזך&נצזו^יז׳יומישיםימ
 *י^״״יי יי***"^'* ז^^וו&ז^ד&וןופ

 '*^ימףיד*,^ , ־ י
 •י'$****50י, •7יי ^'-,7י ריי״זו ץהגיייע(ייד-פיב־עו ן ידמה*י*ו *־• ם״דיועעז מדיחגוה*׳•׳
 -יף־^יח יי*■׳/.הל ן :,רונת ינה וגה!\ל גמ דח* עה חז^&׳ו הנש׳גללת לה ךדהלמחה וילהק דייבוד ^׳ה

/ /! 











 !גי^סי^יןירמאן^

 רעוע?רוךור?ךצ
 "ד^ץומ^3חמ1י3ךחןךגי/וי7ן נן(
 ^מו^^ינ6חזף!3מזק]ו %:
 "'^רצתו^ז^ת^מוהי ^המ5חצד5ימא^מז*וד

 קחו

 י ׳ יי '.י־!ןן 1 ן

 ן#^ו^ף^ימי?<ןן.
 ^מ^זיסכג*

 ד^0י%דיכ|<י$1צ ר
 ,־'"^'"'וזנדזי^ו

 ךתי1ו
 #!י^^ו!ז^
 1 > /!*.*י• . ץ^ * <׳ר .! 1 ג 1 * £21*01•

 ^חעגף^דחז ^ג0^!כ.ך^עפ% "־־־,"י גדטכני׳םגחוחז תיגהתנו*\דד*ו ה^מד>ע^להיו^^מ^ע.והנ'ןי^^(^^^^





 $ ׳סי^ו^ונ^יז
 %^ך^'זווזזי יגיו^ומא ־4ומי^
 י^^י^מוממ
 ^^גשיוסי^יגעייימ

 #^וחי#ה^1
 *קעמהמייגד^יזיכ^
 וי^$מ*#וזו$'

 ו^ם%ר^ן^ד9יוומ
 ד^!׳ו^4ליה#£

 מ;׳*

 ~-7' *0 ייט^.-," .,״

1 4 . 1 1 

 /*׳ ך",* ^ ״* י 44 ^־י

 י$וי י^^!עףף^וצי^מוג^
 קבך^ן§ן1^ין:^
 ו5ן?ח^זו^זזי^ז^ףזן1
 זיז^ףידמנקד^פריצ^

 ..׳*מאא#^ףמןמ^
 .12יי תירצמו ׳^ ז^ןומףתיד5^מו
 * ־ומממ@ישס8ומי^ן

 "י4 א]רי1שו#8יד^יד^רמי •^ו!יו׳1#.^ח^ך(ו9רי(^
 5;]ןנ^^ר5עיותבה^יקנ6'*ה״היאממזולקד^י^יי^1

 חא יי״פנו<־•—•■ 0יג1)>וע>דחז *•>ד־>ג* דחו .**דח זיגלגגסשג,-!**ד• רוח ץזקז ד׳*>ימץ׳1ןי)רדרדי ץ\ןיז י ->י׳י?1 גץ;ץי
 !י? "— טרתמנעי *•*ש• ץע /עטו •עגןי3 ^•ק13זיב1 רנהמראויע״־**ימי׳< *טח*" לוע ,ליה• *\ן 'לליי-קורמדחו ס״ דח ג^*3 *״י*'״



7 

\ 
 *ש\

 לג.ר

 יעי•

 לע

% 

 פ גלפ $לןכ*?ץןתך>\>*\*ץ*'' *׳גרפ 'ע*ל ^ ך.מ^קשץ3^^ןישקכיולקשןל
 ׳י~ " ם *יפמ כיג\לעפ 1#פ^ 'ע״^י-

 ן^יגשגנזבנציסן !>.1^; >^לפ״ט״דןוופ!
 >לל<

 ^יר .ד





 !ו• .
 ^ן!^ידצשו£!^יזוף ק

 ^^זטמיז0ומג5 ־•״? 'ר^סי;
 ^מ^ונמאמ## 7 ^״יג^הוזויינ.....
 יחבס^א^ירבזוץד^^3וגוצו י8 ^£וו^מ!ן1*מ

 !ןע^די^וצו^ני^גף
 ^ע^טב^ו^וצמוצ אוההסשיםי^ר^חזינמ
 יז%^5ן׳ומטע
 ׳"־ד^ ל

 סיחו״^^^ילר^ ץ יי^גסי^מ^; ת^ן^ס^*4$ט0 ־'"מ
 י . /* ' ך )

 י ^י^זונ)יזז(וזויגי3^וצגפ
 ?9שוחי^י0מ ^זזמדזזיז?! ־? %

 -♦■ .'ג .״!׳,-יי -׳- *.*?*!1^1*•׳. . ^ 4

 \ • ״ ־י■ י■ *׳■ר^׳׳;־ "^י8ע

 1■ייכ ?יעי*<וי*\צ(^ן)>פ *,",^,ן,.ץן׳1ןיןי| £*.>*,!ןי־-*ך>)מע>ג*ע!יייו*א)^4י>)**ןיז ^*ורקו

 ׳'־־'■ל%;מ>י\>גמ>י

 '"|*(יוופ׳•—,



 ןמןמלמ

 ^ייזג¥(^\י^די51ו^ י^דל?^ןונ^יויהרזע
 ^־#1? ׳׳יימי*5 !ו1#ו#יא§ץפי^ו^%
 ^^י^וסלי^ן^ואמז 1. #*^^1י#סרצז^

 ׳וסז זוסדו ז#
 וחז #א!זאמ#"

 .1ן^י^קזוצ!י^ז#
 ז#^ונ#*א

 *ןז^זי^י"־־^
1 

11)1 ..; *0 
 ^ .....ה

\1' 

 ך!בס4מז1מ־.

 ימאמק
 י^ןמאין©ו0,ו%א
 י^וסויזפתיייומויא^סי^
' > 

4* 

1 4 

 * 7*1 ו 1ו^י^״־רז ו ךץץו^ייליטז-׳י!ח|

 ^י^ו^מ^וין#;
 >א י^ג^זרד^אמעיממא ^יי9עזייי9עומה%ץי!<!י^

 ^י^זסמזיף>ףגוע# ן.

4 1 ^ 
 "-ך"" *מ)־אננ0* נ*ן *רלןבו*לח ץדאהג־וח*^ יכי**)מ *♦ז*** *יאג>ו*ף*ן***נ1ן**וה*צ ***׳סאה ן#ד♦) *2זדבמ״מן ג *•**7*

*4% 
'+' 

 *זע

 *זע>9ן
 0ח

7 



 6י*ו6**
 ו^סיוממ י 81 ייימסא

 העונתו

 *ג4זמ^זון5^ א8ייןיאממ^ ןיימממ^ ח\וגדוע1ויער1, "**מ
 ־יויוס^^ת^#־ *

 - ־ —-^—״־ ןן^ו5מגשזסייץמת1^מתא^
 ^#*#מןיי*'

 ו^ת^דוס^
 >^;8ואזוז^תזד^אות .
 (?ומסיועמת^וי^וויתזמ * מ^^עצזריפחיוודין׳ישרצ
 ו^^יזא^%מ.
 זויומצ^דו^ז^ע^ ^ונןו1ו^$6ך$(׳ותיענ>ו
 ^גולבג^עדו־תאיתחזחו ן זוצייתו' '

 ~ ,׳זאז&יו&זימ
 \ו

 י*ייי״*מ%

 * ןד -ן•-* 1*81׳1

 י■ י !41 י■:
 וייגשי חח ו

 חיהזיחר׳7ז
 ■1 דזאמ^נף^^?סךןה

 גז
 ^ -^-ז^יי^מןזןממי^ ^

 ^גוז^לחיצד *♦*ילץ ^^וד^עגרנר^להן<)^ י4־רצ^פו ץ>4חפ*,*!*פר׳'ץ**ל1ח*צול**ן**4^)***! ג המו

 *—*ימצ ס^רז <*>! <** *גהדז







 ךגיד8י^דכג)?^מןמזז^ ? "
 ח י^י&מ^ ■4־'"1'-־"־י

 ׳^!^ןעדן<^ו^
 י־דצ^סנגירןרעוזיגו^שס1
 הל^ילרעמאטומייו " * ׳י"

 11, רמןעמי^זגרי^וי^.
 { דוממו^יגימהמחג^וסימעםקתכ

 ^**ןןןץ

 .._^1ח\1ו׳^ןז>1^חו1^ ז*י

 םשהי^יזומימערמ^דן׳ 1 זדמגדךמ\^ז^
 ^י^1שי^רממ !ימזוימ.

 יי!דןיפי^מי'1שסו^' ענ*ו^^מ5?^
 |י^4דח^וזי^זיןצמנ? * ,^אס^^מ^וזיעדן^
 יי5?9^?ז*8ממ ־
 ־" $^יקו?א ויערריה ע1ןי יפלמ^וי1ויתזםץ

 4י^^*ד9^א15 '>:?וקגיהיג
 ^1(ו^ג^ז^רא&יע ,1 ו?ךץי$^^ז!$2

 כיג4^חו וממחיה*רייסגי1*.מ*>*1 ו*>^1 ♦מ^ל><*ד~*ג>0*ק)דליג1>גוי>יצד )נ1>*1י' וו•—כיו>מ>ו*י*ס׳ג״י יעגמ וי0י>יו ידדמ•־" *״'״'2

 'רזיג



 ^(!ף^דש&ייגפ!#

 .... ..,... ^^י^ףממןו^למי
 ו*מ#קייי*א'|^' ך ^וא&יימעעיןמי
 מןיןעה^תיזו^ י)מוויהןםי^מ>5גי^53\ףנונ

 *הט*1

 ^ו^לןר

 רצצצכ
 סמ

 $$>_ ^ י^ומ ^

 1!^ןויצרח&ז^גןליו^

 ויוןו^ף^*
 ז!וד^0יז\\?ר8אןנ1גי^ ^רש^ןיל8!<?5וצ5זי^

 ן?ומףען#יד3מו^ז81 ^דיי י8אזן^1א2עצ^י$ח'
 *י£^יןןן

 ,,*ןז• •־ • ?ירומו:.

 ימ^נוך3עשרד.ו?1ןםי^ב

 זיו^זע^דת^יגשיצ
 ^^יו$*9אמי0י1(
 א^ג>י5זומ1#זז1^1לייק

 ^דיעליגימז^אליופג

 ... יגמא ^*ו&יג רגירודב ׳זינוימז?מ
 !ן ?הייכ^יפימחד^
 0 מי^ס^^ז(^

 ו#ן?אל(15א^ה^ו^א

 !מזמ#יו11>
 1 **ג 2מ8
 ^| ^^דוע^^ן׳ן^י^ ^ר^ז^ךז^ע״יי

 ;ממ׳ריזפדת.4>עה יד-בנמישו.פמ* עטבד דמא ליפ יפ 1 *יגישד^^א *ד־יגעגיסו^י^נ ב.י_צד)>גו^הז ״־־<־■ ס• רעמ



!8 

 ^־^!!ד^^ו 1יולמי'

 *ו \ י׳'י#'.~
 ק*

\ 

\ 

 8^מי£מא9*מ ז- 4#*._״...,
 " -;(יוגג^^זו31ו"\^)גדמא " ידאח^ףזו5ן״נ^לעא^

 •ו^וףר^ץדועןוא.י^ין81מ ע^ג^גוחו^מניק^אצא
 ^־^1׳יוז^דססידרעה .־ד^עוסייןמי^ז^^

 ׳׳׳׳׳~ר*י0# .ג
 . יא5ד?1^1פ8^1ר^^(15 יהמוא^א׳ווו#1^5וו9א

 1י מומצהז^ק^ו^ס© ע#^¥י9^י1מי6ו'#ו
 ^!יזי^וגימ^וזז^מ

 *, ^־כק^¥י
 רו^י^ודיג^

 ו^ן^מ^יי\ו^^^ ו*י*\1וע
 יי '"לי נ4

 ו^מידן$^ו^?ן3
 א^:א^ת^ז#יש

 .,. . .* ד!. *- י

 !א1<-

 ן4 4 .
 י1וי1דוצ^טר^0*;

 #^?ממ3051ו!

 ג

 1>ע>\

 1הייחץראצ^חטצומועאגדווג ) יזנע?פדןןמהאו8נסצז5זיןז1
 מיצבוג^באצוו^י {^ז^יו!?^1^

 %^ז^זו*מ״מ* * 4יאס^^מ^^,
 *•:/״ .;י */•^־.ץ ■•׳ /;•׳ / %ומ^זוי^זו^

/% 
 ^/^יללן>לן זייר)^צפ*/ "ן )*1>ע *ב )גו^ונפג^ידיכ^ימן }**הגמ*"־-'' זי-כיודפןי מכדיי3קמ>ר>בק ויניינק המ ויבק ץמויגןי׳ייזי



 מ^וגןעיזה1מז^י 0וו<ף וביזכה ח^דוצזו^יבמ
 ^1הןמץ!^סךו3-ג)^
 מןי^1<.ירעגסעזומשי
 מ1ןו^וו#הו^ומ^או
 מ1זמי1עי1מ#ח^ז

1 
 ייאמהימרגדע ץ$ני^

 1^3ד|״מח1גדדע6^זז^ו3ש
 ^)^ח^פס^ףז^

 ג^ר55י^אי5י^וג^3ו4 ו^ם$ג^ד6יל^
 .י ״ י י*י%*$*ו9ן>

 ןיי

 _,, ,... ,...,, ... * .עידויעואגגמי'
 צוגעו(יצםע^ט)^ינ^

 $יי$6ע .י>^אן#95ו£א515אמ9
 1*יי״״חצין" ^ ו^צ3ס^מ^צה^מםש

**■<%%*> 
 ק*י

 *>חי 111^^1

 וכיפ דרליצןיכטגר״לט ז־יז׳ללפק 'סצלןי •סי^ח ךןניפ■ טיפל♦* ל־רציסיןן 13 הטיל;* ק

 *—*ל״פע^עלח♦

 • 'ו

 גוללש׳ *~" י* די^זרלקי^ד־^מכיה דדיי־לבןיגעגיגלב זיי׳יירצק 'י
 ׳1'•5'*סיל





1 

 רכ

 מי׳צ>

1 

 'ו^3י1מעשיזה^זוי??!)וא!
 '-* 1^.׳/% ;׳ ~׳ז'■״מ• < ~ *. !ומ

 י*ןי ^ ך _ ( *5?'6ן

 ";/7־.: ח;׳ר^מב?

 הרוי

 ןמ^נ^אינא&יא

 |%(אז^ד?יאז?יןו

 וומו#צזעצצ1י^ו^1ו1ז5?
 '1 יוין

 רוע^א^היצוח&צן^ 4 ימז^ ,
 /'?דא׳רמאס^צ^או .!יויי^א^א^ן־ו^

 •ש^^^מאק%רעי

 ^^ י1ויי^אווי#ז דאד8י$זדור1־ ־* "־ 'יי
 כיח *3'^יד^י׳סתו לגאל ןהב\מז<שע ןךי הז!ח סעב^ל ם׳תובע חו^ימ׳ו יניבדק *דרג>ג*פןפקג1דל םדא ןגגלנואץ

 '־ ׳־ ^יצפ התא• רגוב ימה ונ׳פןלה רתב •רה ונייפרגהץרגדי ם*ןיו4גהכ)יז רמ׳\>ע תפ ותחק

 ייגו^ול

2> 





 ...ן ....
 ^ו?ן58זשדז<מ?)וייד^5

 ?ימא

 .נאןמצז#ד8יאזיג5>^ןת

 ^ן!צ^#ז^
% 

 ען״מ>

 זלזי
 כ**

♦ 
< 

 ט
 דייש

 מיירצגואציעותזוזחצע^ל^
......., ,, 

 ^יער?0ו 1<רוולרוגמךצ יודיול *־ "4־ "־
 ^סעו5*1וסע1?ויד%^
 %אל!^מ8ומןא1צי^

 '^"׳"רז^ד&ןאזמ! ■

 ־*■ •. ׳5.1
 101* גמ•

 ״13 ******ג
 (חזנ^אמט

 ? ךו^גכ ץ>\ הנד^ן סיח*פדח>כ •ציעלמ ץגנזמ&כש ץך\י *נ\ח*1 *נ חןי יק*>צה ו^יפך 'לדב^י^ן לס ףח* לחא

 ׳־<-^חפ'>צ*י^נ\ן *עלפמהפיש.* פ*שמ פ1אד \<כ %י* יגד^*^ ש^גפלחו ינופ^זיגיח רלעג

















 ף$ג^י

 חי31

 ^^-זי^יצישי^^

 •^עי^ףהוזי5כש י
 #§י)#11א. -" ,,-,״"י^-
 #^ל]רי^־זו^ו{<ן -4״ ^#עס3עח^י?\צ םו*מ

 "^רייו^ה^אוגאפ"

 ^ועגגחזזו^ואג^יויעאפו

 ממםי^ר^^%׳י פהדס^ץדאז^^^

 #0$ יגפזומדיחויהישדוןליז קו9בו אעד^וע ^וע&רינ* מ
 |\ןו^ז^ו^י^ 1 %^ץ5אן!א^ז#ו||
 ^ז^זדימ^מי^ ,•; •סה־ר*מ^יאב41םי1מ

 'יאוע יע0ןו*ק1 ח ]*?׳ ׳־-״־'■■ .הפג *ןחו מדחזג״גדח^ץ^י5 ילע •^יהןיה *ד-_>מ*שן סחוגייכי־4^•

 •־־׳־ גגיכמ 6יימ6<ע*^יחת1זץץמ^׳מן^ג*מע<ן ן ^ ך ***׳ ״-* )נילו־סכז *ל*ה*>חבד*ג

 /• %^*ג,





 \ ן ןד 1 ׳״־*** :״ד־׳. /יזד־ י• \ .ג' \ *־ י

 - ״יב׳גלא1 ' י י 1 ' י
 '׳,זיבי ^1,ןי־^ב ינצ>^י.*מש^לן ריןי 1>צך1 למ> ח1ד דליג דע זייגוח הנזין הדימעיו זיןייייי *זרנמ״זיז יגמגחינמ#!?

 ^ /< , ״—־0*רןימ׳כי)>גל)^*נ>זיל11גןכידוגוגאז׳

\ 





 ה

 2• דלי ף

 גיגי

 ץ*י

 ץד

 ז

 עד

 וגע"

 ן*#

 4ןמו$ד^ו^# אהצ״ו^זו^דציזי^
 !״^4^.4**•״* דיח ן^יש׳ חצידבהוג^זו^זי'
 ׳ל^שמאןע.^ י? ^5^מ#מ

 ן^^ימיזמה^מ^ץ ח^^0^90!
 ג*ו^(ג#^'ק1צ'זוזח ירמג&^יץא^יד^)^
 ת^דמנמש^זוד ףסעד אוצבועמי ^י^יןז1

 וי י#ז*6 י1צנשן ^^^מ!^ח<ו^,ממומ יי

 ^ן׳י^|1?1זוזיוי?וא^ ^הל^6ג@יל^

 ^^ח^#לו^יימ8מ5ז
 1^ס^גרו3^ןג%
 יי^ו8מ0ן#-?מאז
 (%עבמ^יעבת?ע^מ ד^ףח^ציהז׳זומיחא
 י*ן0ומ8^ן(5מ.1*ממ |9?||ן11|א^4
 ^י;\ו^ןמת4ג^י# ן ו11\ד^דז#^(#1דמ

 ירמ^ץ^ךויכ4\^ז\רדןו
    — — י• -•■ ע5^^״־6ן4^זומןניי 3$%יח$@*ז• י?5^^מיי%
 ^יל!ה ח1^\6י 1 ^מ^'ה י*^^**1^* ו^ד *גיו*לעצ£ זיי^״־^^ל שעיז דמ*ד ילממי־דרצ^^ן טרוגכך4מ\

 ש;ג 4,**,לינז^גב ןי1*פש*ישע** ץש*גד ר^לש *שיו ץ> דחב♦ ג פאוכו1*יתשה\ ^?ויהו החנמ פךג1*ש\ הדפ^לג צרע1ושהי

 *~*^לוןכד^דשי ר1שחסירג״>פח4ש>*\צו

,/ 











% 

11 

 ויד*

 י ׳׳ יז * 1 \0 י ׳יייזיי

 1ץ2ח•

 ^ף\ר'ועי1א^יוךלצ^חן^י1
 ז%נאציז י;^זד5ממנו זידגש ך^זי^ז^ונה^י
 אי%[1!׳6\ן1^יוץחמורןן?ג<ווול 3§י$^ן^ז^

 ךמ םני£ן?ן'׳ *.-״--*■־--

 "4"־**א•־'—-•״-ז-^-^״ -י-

 ן" $80^־•

 ךזיייגראסאגמרגדכאיני^
 !^ד^^י&ר^אוגי^

 ־ין^ומיז'^

 וץי
 ־ו^יזיז״נ

 ..ח־יןו^טמםמיז^יא ד/\׳י־״ז * ־׳י• _ מ!וי

 א&^מ מ1יו5ח%וממ^ *#י^ו^|8ןי^
 ?^וקש^ועי^יבוגוג^

 ^##ת!1י^זויעךו^צ י
 #6(^^^ונממזן' - י!1#א^י^גמא

^ •• 

 יעיוחס^

 אי7^^״ימ1>וגב%ישדו1ןר

 ימיו^א^יך^אגא-ייא^
 1ז1^ו9ז5מאמ1מי

 א!1וע^ד^ונ,ין^1#אצ
 ינעי ו^ןףי יוזגימבתו*גד$ןץ

 ׳־5־ך ^׳־־־ ׳

 .*צ

 ן•

 אממ
 י׳^ ״־-

 וליעממ
 ךמגוהי

 ׳ו״״״ג׳׳1^'(ר.ז>ח^״8חו

 ד^גו^מאאו^עניןויויגיג

 זי״מאן1וא58§ןד65גגעז8ד8
 ־^תדג)גת'ין^ןוי51ייזו<ןרוט
 ^ן^מיליחסיקי^יג^א
 ר1יו?(ע^%ועימ5ג>יר3ה!גוג

 ^1צ\^םיעוש^3עץ1^.

 *ויו

 )ג

 ז

 "ז"
 ■י ־]יי יז• •ו*••־׳ ן-~ ־־׳'י■

 >\ז< •דידב **יסו ד *ה>וירה^כ*< ןניייזי

> 

 סר^ר ^ו>פ>׳חן ־\ םניחבו *יעץ*׳1־־׳־• *יי>עזי>״א־זיגו>0*>חו יביטיח האי׳ ו־^ייי *'*ד ימ



 ?״;ו5מ6ן^^י1עויג1גז1מה
 ו*ממן^מי8מ^ £ #1ננזוא^א^י^1

 ו5מעו;ןומלי1נןלו^^י^ י ןי^קי^ןויוויןןיוגקירדע^ו? '.י**1*<■ *£416 **ו11*8 ( ל**■■!**■^ *■*£צ ^4461■*?* 1*1* 61*4431
 ^1די׳!׳1״ן^מ. 1ע^ג8מ#מ^

 ק^יף#^^?|8זו. י \
 1יביגזיבתהוזו!5וזנ ר&גילמ;ירו6 ־ ^^ימוד^זומיתי ז-

 ,!^זימיו^ןגדמא 4
 גי)גגי1ז35ת1<,י^נו .. !ווזוי^דממוכ^אןנה^ץ

 ןומזר^^צ
 1 '1׳'1ןי הימ יז־יגיגימןק\ן?ע ^ידי ישגרו ׳1־־* *יירבד !־**יד ןי רעג ז<רליב ההדער מדבד^ד-^יריק^זגמ ו ינש





 מ



 י



\ 
 ^?יןע^ץמפמו^ערמאצרוא

 !תץ*ר^ו0זו

 וו^ו*י0*^ <
 *^^1^10$ ולר^דיומהנוץזזו^זיפמו

 נינה'פ35ץ??^^6'ג^(רו ״ ;ןזי]ו3וזסרמ^(<^5^^
 \^מ?ס'^נח%ז!מ^זל!ר!1כ סאןז8מ^1ע^מה$ה*וו$ן י\ ד 1י
 .־־ . זוש^יעעהז״מפ#־^: ז 1

 ועי^^1פ־^זו)9א0ישמח ?
 *ו^^ןי*ןי^ ו&^יח^^םז^ו
 ^#מ^מזיזי*ןן׳י^ י" ,^יזוו^ויץי " י" '4"י"
 ! ^להידמה!םהעפ|?ןמ^ו י•" ץ■•־־—--
 ^מא91ו| ימ׳מחוזירקע^ופןזויגרואזי^ .
 * !יז ז ץ* ויצ ן^^|י!ו1)מו^ימו^ ז !מ *

 ץפ

 '(וווצויסהעעלומ^ווגודעי^ !
 יו

1-; 
 ׳1

 .ךודכע
 141 זעעי ׳׳'ז־׳ז

 *זחחרו \§0\ טמומו 5
 \׳.ויי>?

 ־8־4,
 'ייי וץ^4אז ר^הגחןג\חמכ י־ע \לי*^ין 14ל^ן ונ^יויו*"־•* •כל#נ'\דעשה^ '0\ר*ה'ךיד4־דצץ*ק1 ץ?*לפציגפ^דץו



1 

4 : 

 .*דק !ג בגו1בח\זע :יעברא ילע&׳ה י?יזא:ג1ד דליגז ץ-יזיי^6־׳' *>ב*זק וג* רע^ח יאגיו "זדג>**ייי יזי *ג *•>•*;** ןפממ־-נהכייונ־ גי





 ז" ^ודויממצשמז^־
 יי ןב ג *■"*ע! /בבכיוע&מ !דעבדז< דעי״ה י&י**" ד,יב> ץ״לחי^ז -סידןי יעי״ה **-יי *±-■*#91 ****י•** ־זי-י9 * ״׳*



0 



 זמדג זדתובו זובוהפ 1שי3יןמ אהיעד
 4חזמ^יז1ה;!^מ^תז^קן ו 1^צ350יץמ?הן
 'ז^ה^9י>*!ו5ויזי|?! ומ|35695?ש<#<@!§

 תיני3^זצ©ו8יה^י6יוו%זו' £1 ^יממןנ)^דוהו^^
 ולכוזו?ה'.ן^וז'י(י5זזוזןויריפכ " י^#ז^ן6משמ9!
 ־םערשומצוזיצגמו^^ץע זי^סצי^!#יינן5יייו!וי#
 ^,^^ע^מומיו^ אמדעויגח^רווו&רוווס^ד

 £ ^עו^והידעמייע׳ז^זיוצון
 ש^^^3^ידיצק!זוןזוי \ן רי#^^'^^!
 ןדררלרהיכרו^לחלפורט ']וודממגייחעימצפנצי^גיצ?

 יה^היצדו^זוילזי׳וזזץ^ ^,{זומדעןן־׳'"^'•׳•׳־^^
 ^׳־יווזופזידד3ע^אצ^ רוח5רוחס^דתו:

 ו\ג

 יק

 ץצ*

1 
 סת\

1: 

 . גי'^,ום^ו׳? ^ףומ^יימ^מ*
 'י'ר1£6ת^וי^יז?ל זיש*ר זזתד?זו צור^^יביזו^הי?^,
 ^ט^ו^^הוןי|
 ^'^^אן^םי^ומל1 מוומ1^וד5ץ5^מומ^

 !•**ן"״- 3>״״רו,הבונרכ^י*' ץע ו*ט״צ.דכ״נ^׳ל'ומ־דמ' •צ** צייע->מעצה,זזי*1 טימ^פ ד״^י** '־^׳ב-זי^־ייגדי ציוייצ
 1 'י ״-״%* *י*3ףת-ו חב״*י גחו )**■>>>'?'*

\• >>* 

 |יז
?* 
*39 



 !ייאמ >4
 ^ו^ממיוזדיגקדיוז״תחנ ^מ\דיקד=!!ושרו?א9סיר?ייי - ^

 י1־■■.4*י—^
 ץ^מומורמנימי^ח^

 זיממ א^פו^סזאידמו^ףידרו^
 ן^ן#^#ו^וי9ח^ ^־ר^דמא)^זו<^%(#ה

 ו
 ךוק
 לנפ

 פ*

 ^רוי׳־י*
 דח^^ו^אג&צעושיוו
 ׳3ז1ל !ו!זו5נןה <ו?$!וא!גה^וו5א
 ז^^דצמי^אסך^
 ^גופ^לזו^דןוא^ייה!^'

 ן^1ן!נא^ירא׳י?ראזמ

 '^ג^יעי^מוא^זצ
 {יי^ממע^ץו^רןעאך־ןו

 ג■ ו׳יי

 ׳י¥ומ^לממןמ
 יולו;זומאםי^1פדא

 1^וזאאמ5)עז7'ל8(^
 הינו^־1^-

 ץ 4 - - ן \״.״—- .4 ץ ״. ־ 4 ר — ג-״יי*/.

 ^יי•^" 1.. . . : ו . .. ,
 י>י ־**׳1 הח-ו-חיגלעבד ל>911דזזידמעזןיג>יןיכ1ו ןד^זיחץ^דמזי־־־דציייימו לח דחו י״ */ה ןהילא

 ׳יי ויי1
1. 

!$ 19 



 1'*י ׳וי

 !יי*

 ה
 11^ מ

8 

 ^%!^ו4ל^דז(!זמז#: זומ^זיצז^5אצו8ג?^
 י^זומזז#^ז^% ־־*״־ י י ~י ' • ״^

 , ' ןניו^ן^שזו^זזוגאאשדוזי

 'ליל 1גו״ג ^ לילגל יגלי^ו >~׳י לצויי%דייידיגי<9(^ הגיזחליז ללץל־הד !זל1>ץ יי־רלמיסז *י י£יי'5
 *-<•גוזל*)** דיעי!*׳ זגהמ* למה* צעלה^יק)ול^\





 י .ן

11 

 ישץד^ת!ג^י^נז
 ייצ\׳!וונזדורשר^נןוזוינעצו

 וגיאסו זוזגיכיצו יר׳&ימ ץבישין*
 ,...ז    זוה^זמבישץומדאמשמי

 ג ^,ד^כזו^ייתדיישויחצעו
 דח&רוןו&היזנז^ילצ^וטשיר " ^חי^7מ;דמו?מנז?^חרי

 1^ ^^!גמפןומי^ןי#
 יי^י ט'.ז״1^יןד" ה78| $2)8 '*?31

 , \י3(אזו8ן^^ומ$ י יד#9ו^י8#י8מ>
 ייצ יממז#8

 ;חגז8ה3^זן ס 1$ ׳
 חז*זי ח>יי י וח^© 1^885 ''״> '^3^! ,,.

 £ ^תו^א)%א11#88א ^ידא^י^״ו!ום^ד5^
 א £״ . ן

 ילג\א'■—תכ ן•_מל;ת^ילן*<מדק\דג0• ו--ררו>י\<י•ייכןתיזתץזוויד*י*>.ת*.בכיוןיא^י ומ^יגינייא)4*מיןיחכי*גו*-זייוגי

 ^ל^רזיר^!]'^

 *1)1;1(ןו י !(*ו ייו \,3)31^]9וע13.ל.

 ^ ^ *מקמעי?*?"
 1"עזי %

 )*$** !ן
 1? . — י

 גגיגידי £









 גטטפע

 'ד^>ת^והוח^^
 ,,,.,(,ז? ,.,,״,^ ״,ד,ץ.. י1^5^ךז©ימ>קחן^ל
 יו&^ק^ן^מ^ית* 1 #צווון^ףו^?רמאח^ע
 ^ע1ל,*ז^ץן)מ<ז ^דע^^דזה^7%ש^ו
 מידט&^י זויניו י8$אמוא^ ^םיןדההין׳י^ישו^מ חי
 ונ^דע^^מז^יי^ £ ^
 ^"־^ייס^י^י&זמזו " 1־־^

 "*,'י ישדוןר(ל ישדומ^עציוק^
 .*יעןש^רעמ. זוז־יהע^מאז^ו^

 סמו^עי^תזו^מי
 ון$ת£זו#י^$וזו^י ,1 1מ1'1ע%^מימ^מיז?ע
 ^יוג^ינח?גזוזי)רוש^ י ןו^י^ור^י־#?!!

 יזוי'סיחו4יד^91ג^ו היגא^ופ^יד^צזאטמידטנ

 יי '*• ** .י־

 .^.1 ^ - ,ג׳

 2: *-ג

 פ׳

 ^ופכגמה

 ?והיץ^ז^ו1יעז,כורגמו<ן _1 '־י^חיוךט^^ווסי^גיוו
 !ן ץמי'ץובו ןיהגכמ זויהישיד^ע י■—
 ^י^ע^ייו^^ו '־ י>ו^זומה^אי*ף>ג
 •המו •^ל\ *שעייש#'*'7ו ^קז^יבזז״שע—"ן-ויג- עבעשוה־דםה^אלכע״״יגי^^^יייג"^י״״־י״י

 ה1ז^יי ינגמו זיעהי8"׳

1 

!■ 







 ח^ימעוגינמן?דמןוו^לה ^ו^ייו1%#ן^

 ש^זמומחוי(^ >

 ווו
 וו1מ^מ8חו<,דיג^שרוןל
 אאת^מו^יוע^עעמ

 ^חמ&סו^לע^עמ&ו^
 ^\אושוצ^ןון4!^יהי^

 1^אווצ#ו^וצא3יטל
 |^י^1<אמןמו<^דימ
 ר%ם^^מ5#ן

 ^%עם%$ה#ו
 .מי#ף^זמ@8%1'
 ^זי־^^מיק8

 >*: י

 ^ איגדילע^ ה!ז<צ״אג עירב■ זייישג^ו /ביזי)גדפ^יאג׳־-- * דצו1גה\דריוי^יו*ג^עו נרזוול^וי-דזדפ^יסן 1>י\צ.גה-^יחזי

 .*א





 י #

 יו ,^•"רעג׳ת^י^^ןח*
 1*"©ון

 ןן^5די5עזא^5א(#זא6וי 4'- ■1־,
 וי"

 י*'^ו#סימי
 •4 * ״1* 11^.1

 1? ׳ו<יוש^ואת'וךנמכו ןו^צשגח
 זוו♦ וזמדומדץחמדומ4>>ווחי ****%

 ^ש^קהדויסידקןע^ ^ (^ןועדיזוזא^
 וויצו חו^ו&רמ^חשז!** " ו'-ו*6***$*6**<

 מומ ׳*׳ יימיי״״״ ו^ו^ו^טורירפץר^וםע^'

 ^1#עדפעיא5ו1וףגויז!ן^ען
 מ&ז״וה^

 יי ♦ י—

 י^יא^או^זישוצ
 !^מוו^^*י%יומ*ו9ו*

^09(^9 

 ו^ת;1$#שםוןליוא$דןנ
 ^נג^הי^עמי^ןמצזו^

 .,?*יי מ

 י^י%*ן*1ו!*ו*וו

 ח

1 

 וייו^ווש^יגחגשץחדמ1י
 * !!״■^;׳חמסגס^זו

 ץ 1
 י זיכיפ^ב וב^ \ל>גח\ ל־יגשיסו יה יישע-ר ןבז ״-* ל>• סמוח בלשש רזגס וייזיי ובב*^* ד^־ז *שד *ד־>גמ*סז ה יוגמ

 ''־'־ייעגואילעןושחי&סקןיפמוןלזיד־ינגנ־סוילמיענוש׳•—*שלזיב







 .1 ז1למ5י1^זיד4י8או^זזמא
 ^!^דדלידב^^'־׳ "־

 1 #1מסו^אני^יבדצעמ ״׳״״ תיימ^א^ז^תו^^
 ^ \- . .\ *׳ י" _ 0 ) *1 _ *_| .. ..

 " ^קת!ו<כרוו^ז^ז13קמ

 !!<גרציר1^מ?זזנוי^!<1נ^ ח
 דז&^ומס^וףמממ \״י
 1ס?נוליןנעמי;^ע1^3^ רוא6 ?וחיד ?"דיצע זיצצדגגיצי^ס
 ו^טוחז^ד^צ^חעמג (^ד^^*ע8#רוח9
 ^אצץ^חשמיהיזכ יח9רזןי8א^ע4ירפד^
 רן^יאמדגו^ע^

 פפ-י3םיונעמצזמנע*ו^. ^י^מס^ביר^.
 י^^י0יןמו^

 , ^ז הלוה־ו ,ב)אד פידעא ;י ;ד-03.יפי׳ ף״ *ע•"*"׳ זי\אי ןיוחיי '■"הב עבש ר י >נד]י גבבאיש^ז לעש *שגוו ׳דרגמ-סן ׳ו זימ״י|י

 יי ימ *<שן "דפ הגעחהגיחגימו *גיב זיגוהחה חא^שז יימו יייידד ןממיחו >פ הגע •ת,ר דבזץז'.הבשו\וןיז ״״״ *העעגימגמויע"5"*

1, 



 ? 'ב*ז^עי\ירנל1\ען יזזדוו היהו '*'ל14׳*\פד \^יע ׳■״• ןדינןימ יהיןכוחבט>הן *•גיד ^יש• ישא רשבה *ד-פמדיוה יהמ הבר

, * 











Isaiah 313-524

INDEX



 ״־־־* חג#גו1בד יצ יצ)ל 4ע



 ו
 :!ןמ
1' 
1 

$ 
 1[1ג

8 

% 

 !ק* 9

1 

 ׳וי 47<ימ7יו קאומאי
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 -^זוממזוהזייצועי
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 םרנייעב^מיו^פס^וע

 ^י^מרערמאוך^זמזזפשיו
 (יאמ8רעואשפא%5רער^\

 זי ^

 1סוממעסרמ^ד&ני

 * יויי ויי וע* ז ן^ן׳ן ןזז^ו

 ימבמאיורקזיידלירזער^ש
 א^ראואשגא%א^ע/\י
 ■בדאיממ^^י^ג^וןו
 ןהאהץמההארןלאוצתןא^
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 *ו#ו9£9((י^ ^ד;עזורינ־יני1<נזז^עועץ
 ^ע^^^יי^יי!!- ;; עגעאוזוןןמדעיחכ^בחוו^כנ
 ^ממ(^^שרוי!ימ^ ׳!<מ1ד^םזוהן!<ני^טת ;
 נ^*ו'(#^נו1^^ 1ו.5ןמ^ץז^זו

 מ/מ^׳^ןי^^וש ^^עד^גשובידןנ^עמ
 על^ץר^עימגמנלחא&עי זוהיג^דזיז ^!ריעיד^מ זניפמב!י?ל

 יזדןפנצצהיאןצר^שלזיהד^
 !ומירהו!) טיעממו י ר^ויזוי^יר^יר^רבעמו

 יוודמזצןג^מ^וזו^ גכיןל^י ה>דוץערןז3ו ך^ןביוגדןזסךק ץ
 השבמו 1ןהןייוג?וו^הואזזןמ אזונ ^

 ד^אמץ^ד^^משציליע ^א&יוניפאלע ץ'^דבו(י1ו5זא
 יי ^1 או1יז1קר^שימזקזא;א א?עא אמעתחזיידייד&זידגזו*

 זיצניצ^א^^
 1 ן ו&ו^א&א^יז^
 *. ו^ע^ה^\ייהעד?(^0ע

 ".. ךי (י^הגוי^דדבזמ^יפו^פה
 * %3מ%ימי#וי^

 י1מ5זויגימ^ה1צ1^פ^י/< ןמזיפויטמריג׳יי^ףתג^גדג^
 * ׳ויה• ל)1>נ> *יףיטזי 1-,ד,ך>זחכ 'דדניס•*•!•ו>ח •ימח זיפ פ״-*^ 1 זיג^ יחי ^גייחגיזי ז^'\צ*ו ץיענג גומת ־דדנ>י־ן>ן *ן0*ג

1 



 1 , .נ 1.

 ?1 _ 0 !ך ז#

 5>ןויד!וזגפדגדוןיו\ךדדע!זץ>״ו
 ודעיזוזשןי דימ ׳*ריזףןמג^ב^סון^שו^

 סד^וד
 .. ... % ,. #היג־יז*
 מועי^ברסמיע^דאיפ^ב ^נמזאנ^עטהי .....
 מהפירג־מא^כ ןוימכג ,זיקגא^זאו^^אנ^ג
 ם'־־י^ו<5ץיקצעדע3לר ה1ורי. מ^וק^ט^יחחי^זעי
 ^^9%$**** 14 ^דמפ\ט^ץ%ץמץרו5ו
 הפדוכןנר^וזעמפיפירג׳מגמלו ^ח5זןן^שי!<\ן5ווץדעץו(5וו

 ^'*,/זהסי^^האןיו^טוילד ו^אזענ&ז ו^טצידאע!#
 היייאי^עצ $ע\נ%> ייהוידע ידש דויאטי^

 ^־^יזיזמ^זמיאדעמת!^ דדו%ו^^וו<!ויעצ\צזאי8שד
 צ^יזנ4הע*ףעמג;יהמתי ,^ם^^אימףןצעי
 גאמהומאן^^ירוהחדעמ•, ךי^אהייש ?ו^םיאהבודכמ
 ז^)אברממפרמ\\עעעדהצ ^^אי^ויעצ
 #־ומ^ע^זדיךיבןמד׳ונ ״׳״* (ןנ^מי"־**"*"■*

  

 ,^^1םודפאוגאופאסאמזית \^, יפא״׳^ג&וו^-י^מיייבן׳י
 ויחןי^ו^וערנ^לדנוימ ווחיפשםוזר^אועראצירןינואמ

 מןיומ -1
 מריעבד2>^עמי$

 יארעמגיאדעמי
 ^רבגגיז""1^■־"

 וי■־׳,

 ילדל י

 8א
 ^ףאזיו^א$טא{#^

 יתחץעגיייעוויר^^כגיריז ייןרןואהאער^העדאאיממע
 ףיפ5 זואכאסזסמ^בראזע ויהוומהמניכשדתא^ץאמש

 .9 * ל ץעהמ •0ן• יפ ורפחו זיזיויייו 1ץ י!• דג ■41צמ*ק\>יו ג דיזיובמו י־׳• ט-עה ץ\ע ןןיו טיג>ה *1יד •ד-טטיטו •גצ!׳ *״'•״5



}. 
 ה 'י

 יודיו ^זויצו^*׳)^]
 . יו^^א^י^סצע1יזו

 ^^דנץח8מו^חי ^ןפ^אח^וחזס״ט
 מ1^ףן׳גדמךע5וא^ זזב^ זי׳דב ן׳^ (•זעיףזר ז?פ\ מעו2> ןמ

 ^ל3עע1נ׳ן|וח!מ״^רשימגו ס^וגאיפ^ראי^תמ׳•^
 ^נ^ןם^וה^ו־דגוי זיית^^פ^יאוך^^
 ^מנמין^וןןמי^ג

 גימ ",^ העקםטראףמ5י1ץי^*'*

 ך*׳.ד**ץ!יזי* ,.!יה* ייךי

 'ףמ^׳

 *חזיו 5 ^,ן
 " . -.זוהיויו^נ #^זו^ף^^מ?נןירעמ ^

 ^ףישכןא15יסזי^ו^1יא א^מעזומ4זו^מ^
 ^ע^הרימיפיזוףשמיצג #\מגו^׳^אי7אמוג\יגק
 זי^ויירן^הנמג׳עימגוהפןעג־ ג^והוו^^ל\ף;מווידתו

 ^ *>בחלגיי |1מ^צן •דכמ ימע ץ4ג3 ךמעצפ ח>לכ*נ ן\מ^יכ ׳י-" *גימ ו^יזח יבכפ?• קלחי ץדע*5 •ד־-יג>גיןןן ד לןונן

 © ״־*•־ס^עמידההו

 י״ינלב !־.י

 1י*

* 

 1ז

 ו|

1 
 ו

0 

 י>



 ׳ *!הה סו" .תויל^זו יעדג-׳גמ י4ל יע יכי^גע ;חרא ררכל׳עק ז *וגיו״סכ יי—* 4י!ב וועיג• ךי^כח ךירעג ־ל־-נ יניסו יו 'וי'׳גנ.\



 י!וף
 וו וווו

 מי^יויין^וכה^עזפי^מיוע"(
 א&סמ

 •.׳ג׳*' •זז וי

 ^ 4 ייע ■ ± 4081
 '!ןוו 1י וי י ."*!יז"*.

 עדמיוויער^חראשימחזייויו'

 י^יו^שתצ^מאמ יייי

 ךיג־מר^ביעיר^סמצ^צתסץיו
 *תורתו זוצע^'ג^בבטו<צמנו
 םהגמתורת^יש^כדסמס
 אותמס^ ;•םדז^ז■ *

 םדןלן&^סד^^מיראסי^מר
 *חחזקי^ןו^^וזוהןלוויו
 עועץ^לח^זושוזומןויגוציג
 מה^וצדנ1׳מוויוך<פ^רג*^4מ
 מצצןמםהלתעבזיומ^ןל
 וגמיגםירג־ז^ל ^וחיבתלצו׳סזואננו
 ^ןתווורם?3הוזיי^םירןן8
 _ , 4 4 *'י־ י^״

 |||£ •. / . מ0י7ו?ו.זן1ח\ .,. יבו

 ^׳עב^סד^קיר^י^מ
 ן^זיוףלתיצנצןוו^9יוא)ן^

 ונן^ףשםד^יודצןו^גיו

 ס$מץד*י־מ זיי״עןנזת!
 < א^עציזווהרתלצ^זיצ?^

 אווציא1נ^ז> יחמדסאפו־וסהד וגבי4י עדויז^מאורבד&^או^
 1בןיי^ד^^תיו^שיו ^רונ83אתמויןם%ו^

 דווית׳יישיוזוזות^ ז^דחגזזמ דצימויר\4זד ופו־י^ם^
 אורמצתופהצדורמכרלבטצוופ

 1ני

 !ח^ון5׳םץ *ז* 1• י 1י 7הדו\יור
 ז״י יי7^ ץ ץ51ו ו ו ע?מזןהיי5ו5עג״יוכ סדמכץו$

 יא
 ץ^אוןיענ״י ץ?/ ג וןיעציי^׳־־ה נ*)ץל#2 ןדי עישומ מדי\ ןעפשד !5*עג*שכמ*מ/עגגשגו 4רצ*ףמג *טן20

 /*£׳ ״¥״> ,^ימסלהחדשייייי

 ׳*״*״׳ !גצרל^נךעבו

1, 

; 

 ו

)1 
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 ימח אוז¥ו וינ^יע^׳ ריומאנדא םירצימ

 ^יען1ץון^תי׳י^תוו^לפין
 הריז^י^רמגןמהגחמ^מ^

 דמ!
 **ס

0 

4 
 זוי״^״ח."^ ׳וי׳ז׳.רי:חי

 ״_. י^^שב^אזובומזוןונ
 ^%הוע^8ממת^ד

 ^׳מ^^דןפ^ר^^מצרג
 ךג־רוונ^וסי^יזיויירמי^ ^
 ןטדבעו־מת^ימ^שתדנוצמ^ 1־ךש^׳ ץר^יכ ויצרפ^ סאב ?גצתו
 ה^^־ןלדיגףיוויוחח^׳^ י י^ךימר^למ^זווזוי^צ

 ^^^ץומאןנאמעש^ -׳■׳■-^-׳-״•—
 ןעכג^כא\ךון5חקתגיחחס^

 רו^7קמית%י^ו^ו !איפאוואיילאע
 'מנטח1<וימעזיו^תמוג^וו1כ1'
 שוי^בדז^5ךוו<גו<מכי\דשי
 זמ מעשאוןון0ךיאבמו<יי(<ןי
 ןמ'^נה^ב<ץיזע^ןמ1זוידג׳4

 ^ ׳^יאו^^י'חננוופע\ןחץמ
 אניחהעשיידבעאועמאמב^ * ו^וויי^^א^עג

 וי1עג^זח•( הזע." *׳־* זושכחנזיגו*׳ ףגע ויקרפ עיד,רכזען ־|ידג׳ג1ידדג>9*ק) !וי^יע״-^א^ע רש׳אוסעועיו )!׳*•ו-י־־־-נמיזיי י ויי*
 '־י^מךי\גר\ע>נ ^לחה ך^לעגו ה-ע6׳*ב ז<>מ ־^*י ך^עג ה-^׳ש״1 ע*׳מיך,,יני

 ןד* 7 עועגרךח ףיזרי ן חחע העשי
 ץ^וכ^י^מ^מפומו ^

> 







 *ייגו*ח\ב ןטר^וב-ש 4־ל־ךגמיל)גענוחז׳״^>נ!ימדמש יכזיל^^ימ ,גצ 4-^)**לןיל)*לחןלח ךח 3?לי\>ג

 לתיזישג ו>פ*1ןר די^יו







 ־ ^^דיי4^צו:קי/<מ

 !<צ0רוגא^א5ץהוווייג^רמו5
 ^*ו עזדז5מ^ד3ע^ו6׳'צדיוה יגדז'(^
 ז&ח חיכןדשי סאתואצצ• ^ םדוק >מ

 זי^ממ1יעיי4י*

 גטריי^ןוס^רפגי^יזונ^וי^נד
 ,שץ^גרז^ןלןוממתן^

 מאצג׳הוהיינ^רמא^
 /י׳ד■ __ 1 ״ח ן-׳מזו

 15׳׳• —

 ג׳.אחי*

 *יד' ־ *""י
 "^׳5׳ *־ג

 ר )111

 ויח;! 11(
 .,.,"יףן^^ךיממשרד^נ

 ^ה^3חרץרו^דו1כ1ומג•

 אודפגגימתי ךנימי״זעיף׳^^
 ן^^רו^פב^וי׳ימ&ךצינ&יו
 ?^!׳תומתן^ץדימולעעיו^

 !1זוומ^ז'יחבן^יךל^יכימר
 היננו^ןיתדג^ו׳
 $חאה9ןא .
 ךמיככבאדמ אזוע ריגעד ך^ליד דגיקו

 *זוימוווף^ומ^ני9ז^'

 ״(

 ^י*יי

1 

 יצלאואו^^יעציהך^ דיא מ^מ^*י*ץ*
 ^;ז\^חרגםיה%^ידנ^ אפטניושזזי^אמח^ז .
 סיןי^יוממתיעד^'י^ןאה ימז !מה דיל אמג'?דויוזיז דודמתינ
 ^ו?ומג^חי!^ןבא

1 

 י ׳;׳., >״,
 ג^ך>וי ״;4־־ ״•^>^^״•״*7״^





 ־,!ץההשישדתמצע ;רזג* רגט דמע

 אי^ו^ןרח^יגו־וכע^׳יא&יגינ/וי
 ^מ^ם^ל^זזויי^ןאבה

 ם^ימוימרוע^ק/וןומ^הוו
 ^זאמק5ד^ך^מו1ןוקד^דןג
 ^^(ימ^ו^זייו
 חח7ז>40 י44י״ו •ימ* ****%* 4לץג *ויו* *0

 ס1וידןתןאסדח^ן1<מז\ןמהיוש
 ^זץעישזשומהתלדעב^

 ה

1 
 גדלו

 (כ



 \^ילעף1(2?וגו^ני^

 ויזעאפ
 ...— \ \1ע\^ " "׳־אהדי^ות

 וי-־יי •י־•/י\
 *■״ *״**ד-

 1 !נ*! י *זי
 ויי

 .! - ז,•

 וממןגואוחב\
 -־, ,...*.עאד<גנ%נעפ
 ^ה|^מ!וז^^יפיקןח
 ם^יד^׳ ־ימוקמב ^די>לו3
 דיעח^אדר^וי׳יןיחי^

 0׳ ־ חז
 קיהי^^וללוקמצוה1)
 קזע^ימ&ץיוע^^מןיח^
 ךנו^אדיץע&גאיההווממאי
 ^אמאפתופיבמלוצעא
 ^,וזםי^נץד^ה:^ווירתמו
 ומימהפיי^^היןו^
 1^המעזוןחגמד^ר^ץכיחצ
 אי דיכא^עזיריא^עראמה
 ו^י(יאןמ^^וע!ו(#אזזי!ו

 ^והמ^ימןמו^מ*^
 י^סו^אדההאתאחטארפ^
 ^זאפלנאז\גולעגיושאו<ןסיסוז
 אחראזווועזאזומאנעו^ו
 מי^יל^אואז^עגו
 ^י'ליא1ןפזעמ11שי^ין>ומ
 ז1ןופזיזנמאיראא9ייגיפ5י^
 1אדח^מסר1ואאיןללדן5פח>ו
 סמ!ז!וו, 1םבזעאלבגלזג
 ־ר^ס^ל^חפושואוזה

 /\׳ד ״.' ״(״/-£״*

 *״,- . ח,״' א־ לףלגלזהלדיענדמליהי
 ל(ין1)שןיעב^פו5י(וא^
 א|דאוארבפ^וין51מ^רן^-

 !׳מ קגהרו/גד?זולקולך^ןאכ
 אדמא

 זיפי
 יו

 ♦ירודחו׳
 ♦♦♦)י !1די<

 ,•±1 ־ < ־י ־ /■

 מיו^ד5ןגגי3י9מ^כ
 ^יע^אךי^ז^אי.יי־5ןח
 ^1ןזאארצל^ג5מן?ויזא^ל
 ^ףד&ןןא^־ןדמיצופה

 - ^[צ^^ןצז1/מ *׳־*י־ ^יפמלחר0״ננ.ה*לןי\*\>ר*ע>*נר)4ש יכ45ע^ז ה >2^ דז%ד ו נ ןדיע*1ד־דנ^זיןג4יפ>^י
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 ׳ ,ג וד©עי9 היצש*/זויחה^נחץראהג
 ^ ^שמדגולפהזיחו^ות

 ^ג־ומגגאומנצרשי^ן ן ן^^יג^^רעול^
 ^^ויקהיצשגיה^אשרמי ^י סןימחז1ם^ממי1תא8מ׳א#

 ץרא^א^ןצישרה^דזיע

 ןי©^^זמו%^ץרא
 ועדאגוצמ(ודסש1י8ימס,!ו^ק
 ה^ו^זיפ^עהצק^דואייומ
 ^דעזצאו^יאזשאואעיוא
 האגכמיוציתח^דה^דכאגחו^
 ןמימאמןהגזימימ^דכנ^ו

 רמגאו^איהצ^ו^א
 חו הךקדת

 ^וותחצ מודע ךחוע׳ילופר^דמ ׳יי1
 זנמי^ז^זוממ^
 מאיןנוןענאו^עןיחוג^
 וית^אקעיבא^אמ^

 "?*יגי^ "

 1;י)■

 יחל^ימגד(י;1ווןאפ^יודףעח;אן
 ן^יח(נןפאשושמ>61עיב^ י
 ,ןודי^!׳

 ר^שאירעשמפי היאשו המ,ע
 ^ווג^אשומתאויו^יא^
 סטחי ואו^יג יהשח־איהידו^יפ יקבו
 זן$*ו$>זמיה??^חמ
 ^תילזענהיןףקנפסימנמ^ב
 ו^ןו^שיזידציראדמ^פ
 אאועלצ יני3^>ינ5]6(וי§

 רוכעו ^;י
 ףאזע^יחאהתגאו ףאפדאייהץוש

 \ 1 י

 ע ^ *^*ג*ינ8<*ץהד ןי״/גרשי ד־־ע>*ק)*דייעג!״—**1שן^ינכ\>צ/<ן או ן *יע ץ^יע ז^ודטדיד—..>ץב*ןגן*ג^יצנ







 41־"י''^'רןמק8*נמדאמכ
 ישרי^מזינעושמ

 ימ׳ר©
 ...ייהפיל^אזע

 5מןמדע\ו\ש^ןמןעימזץרג*
 חעס זןג\יסכ ^זימ^יאה אמו
 4 ^רץןן^^ימגוזשייטיאח

 םייזידע ריקזצג;7׳בגלח^ענ!ת
 ^ג^אווגייעי^בווומ1^

 *ך׳ ",ןזןוז/זו^^*^ ׳יי*

 4ידאזיץבזיו^ישר^מי1ב
 ^רוךאוכהאזאפמיפמומסכ
 ץ^עטןיהי^יפרממופזזית

 > מ!%מ%עז ךהעי
 ן םיגמע ?!תיעמהזהרזסיניאעזזדמ

 י• מוא5* ¥ ריכעי!1 ע;$זמםירמש !ן!"
 ־איוע זרה א6ו^ימו9עדכד ^
 ^דיתחןיידאיזח^מ^

 ^׳"יי״ייווי ן^וחי" ׳-׳-״ י ־# יי״׳״י ׳

 (מ1ףיןתידאהדו ץאזיחאןמנ1יהש
 ו!י3$נו!האפעמידאהדו האפדמ

 ו^^הזג^אהיפ־ןיהייא^ו^נ

 )?עאתותפאזינח

 ןמה1\שכתיייר^הןהייןץר^
 ךעמ^^מיד םיז^^יזדמירץי^ד
 ^^ידעיזוזמעירו^ח1^פא?מ
 זדייןןינריז^דאומדנכדאאנא^
 ^ית^\ווומיו\וז\?ויאג ףנףיי,
 ןעראנ^זזווג^עימגקעומרי*,
 אדכ ץרו^עימג^^יזי זובעש
 אוזוקםז^מא\. ^יזק
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 7ןןיי*1אימל#*י!י <ו1
 ז^נןאאמכרזז\י\ז^0וקו
 חשהיכ^וע^דאמ^י^

 ודאי"׳*" 11111
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 >פו

 ־יןמעמ^יגיץראיעל^יפשי
 אפי^ארתאמ^לתיךיאמאידא
 זוניופזפי זיצימרי זיניכאמי
 עאפרו^יהאץעצ^אופעדע
 אהעג׳וואזוטחפזיעפ^וףי^
 □אךז^י ^אזו^מץר^^ןע
 '•י״'ידימעפעעגיגר'מרמסמרת

 'י י ־רי1>׳?דגדז^זטי^י
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 י5 .ג ?לוחשאיןהןלג'1וודףאהיילכ
 •■ וך$ןרעץד/י!ל *ןי^שמרשאכ

 מראג׳פ:א^עיכישחאע^ונע
 זנאסמ\ילגואלכאה0\ד^גר^
 שרשימץד^נו^יסהמאדן^ו
 מאיוא׳ה%ץד^לןשמד^
 מאדו^יוצולףאןגגיכ^
 'ימוסמ ^ ץוט'זי(!וית אץדג*

 1 דיח^־ןלפמךאדכממ^ד^מ'

 ףזי 2.
 7)מו י/1 ןזייי״וויי 1 ןי״ -
 ריבסירעא^יאזיאישענתיימח
 ךמהאו ךחנוגד גו אי ךמחכחא

 ״״'),־״1 ״״*■ [־ -*-־"■("!ע1"־ ;"מ•*""

 יצועי
 . !יחור!,

 אעראין^ךציידדאמפיר^
 ויו
 יו!לי-י

 ךגלוכתימהגטיחורו^יךי^
 יע יחאמכך9אפוואזא? אראזיג
 'להארחיצאזודידע^םודגןתץרו^

 1 ץירג׳ךמי^יבעשרזחייאיגר'*,

 החהי^־ר^ועיחוחכגץר
 ויחי

 !,עג׳*

 דןו^חבשותג^זחיא^לנא
 ז&ןחיאימ ףאריזטאפ םיזנ&אמאו
 רווגיבאויזייןאכמיפולירמ^
 :אה!יחג חל\הרד ןי ארי 1^1 א*ןי\
 ח'זחירכיןו:זמרהוהי
 ^ונז^אףחסג^אנןי^לווזחי,
 ן^רובמיידגמזודפיןיייםרנאח

 _ע1גצ





 מךמד^וווגשףןוחייסיןנמת1<
 ^טרמינ^טיראאו9עצן8רץוזח
 ^בגיד^עיז^ *־^1^^

 5זוינ־ו<עמץר^ ףןעכמפ םהנוגדנ
 -ם^יד>י1ץימ אגייא.יטגת ן4לו

 %%1!159יו^ם!פ

 |(י'ריונץו{<נעתן<פ^מבירזונ^6
 לאוו־א^ייי !$5וי£*#מ #4רמ

 ע#יוז4ימו 1 ןיי ן׳-י יי'•'* יי"*• י * י
 ו^תך^גסר/וןוגםיקתוךמזק
 אמק1אופאדג^האיוכנוו
 ׳^ז!\יועקמץ^וךואינראונו^

 ךי15@^לגן^י.
 עגרטגלפיבח^עב^מדלפין
 ך!71,כעימעייזיא,םעח^לע

 (זק^ענד^יעזולגי4!זו&ז"^־1*
 •ונייעי
 ן^דלאוך, ״״׳״■■ י ״■ץ •ץ

 עזחזו9רטגל\ייכמנ)ףמרךגאנ
 ומןיפמ ^עילוזיר טצסלןזוגי

 ו•^4מ5>^ן־•1זף״ן>־״יי״״׳^זיי>יג•9״•"־ץי|,׳'•״״'<>'־"'''',>'״|""'מ''־''''''־*'[י*י

 ^בעגי^הפיסבז^בןיאעיאתקו
 למ^זו8^י(אכ^יידי^רמכ
 אזימד^גהגח^ת^זי?
 4 ?עתאלידכאעו^ימןייו גועמי,
 ערנאוזוהעויג ׳יוחג\ינ

 *יח >\
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 מאחנאזטאיזומיפאזמנזאצמ ר<? ג' ^
 ו^זז״מג ו^)3^יז#>ימזמי ^זכןנ\גונגס\יימגנ^\החארג

 ח^זוהידצומןד^שןו^יוו :י, |!^ד^^^ן)ג?^3י.
 \״;* חבזמענ^סו^ב

 ^דתפישן1ל<ן0מססע^ ( א׳וב^םטמזמהיר^ומ^
 $ זנרבוו זוליגעד זוא^שסיחרי י15ז^^דונןעימ^דנוח^תשי
 ^זפמי^ץןוהייעסיו1ייו^ • ינגוילצהלוץגיע&יה^וחתיויטס^
 ^ו^אז^לוחמדמת (מ^ז^^כגמריגינבמויי״ווגיא

 וזינ^ו ?מ^לבןמ^^הגסנחו^רישי,
 ועזעכאגזסזומחרי ^זזחמ/זקידהוכוןיע^נניודפגי

 !וןזיייננזראוהמסץבלמ זוראגחעימגגרד־ךאגסזיאיאטכ
 ז§ה^ל9יעמ זיעד*מ רי&לחאגחכ חגו<הזמ

 ____^לוט&ו ר^ייד^וידאוה^תאייו
 יג " |מנ3;עגן^שמהמרוג1וו^

\1 
 ?ח

 ח70זד
 ג . י.

 ,^ויס^ר^יסע
 אצידכ^ג1 ^וחד&היפעס
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 ייג8׳מוחרטםלדחתתימתזותאו :- ־־■•■•■ ■■ ׳■ ■ ר ; ^
 ראיתןמה^סזוטבפימק^דימו !,!(יצע!הלטלטמ אזית כי;״\'^ז\רוזסג
 לנ^ח^שדע^דאז^פאויפ^ ^ציו אימדע ^ו1רגי ה5אטהןמ

 ^יאוסאענויןאהחאזאוחא( '■ז^דמאזיתירשמ^ומייאה&ננ
 €ל '|י\!מ3קעארזום1'גה!1וץ םזואזע^יזינימ^דן^רימו^

 דושאץיאבצי^אהואב^ !יגודתמ זיאדנמ סהיואמו ההלענמ
 , גוזיה^הו םידעמםיח־ינזיר ו ץגומסואזו&אריפ^תועש
 ^ יז1ף■^עתיבועדי3ףזזגזווה4 \י" >ריג־^שצז3;פמאמאאנפתעוח

 אצ1 א^וושע^גייאו^■ אנ1עצ ^׳" ^וריאמ/^כסימנ ??דנישת
 " טלועיפ *ימ^י^ ן^י1צ׳>נ ו







 ^היד^ידבזאתדחדגיד^מהג;
 ן\^ר *מז1ף^
 ממ^נ0זחנעד^תןודוד^תף

 י^ויזעו^יל^ורמא^רמ!^

 ח/יע*ז ומרזוי רפיל רגכתס^נ י־^זוו
 ׳וקלעיז !^הויז סלאוו *\ועןי*ו

 י1*׳;א (ןהירצי ד^מוע ןיצ1?.

 (/עוקמ^ף/ימ^פג^זימ
 '^רשולבדזדוו^עינ^ש
 !י%זא ם1^כועמס^ךי׳יר'ל
 מ י^סן^אזי זיט^לשאמיה

 ^ונן^םן\ר^יכ^שחי ___ ._
 ^יו״ינ#׳^^ ד
 י^ממ^^^ןץ
 יי^ונרןוסתמ^וגסחמ5ז5 ^
 ^טןל הע (ניןלץ5רזגה5\רמ^ ןעדי $ ד $8)צע^ ן׳ ויו $>$ קצ
 ^חמאימידשאנדכע^כחמ *נמנ>רגול^ד%ף^

 (1לנץי טנ^ו^ר דכעמ^ד ץו>מ?ו $ו

 """"ף ׳(^^ןיסוממנזחחגחסק
 "רזוע^דזיעדןג^1^לןל>ץ<1 זו^מיד ישדחמתיגתז\'גיע3 רי2>ז'
 "ןמא^מאצגממתמזעמ יגיגריעמ ז^מ״י זינבן&ת

 רעש)97*****^>^ייע1ע> ן'ש£ל>רעש *ען%ש ימ^>1 ל)*>)^ו.י ילמ טע טזיע^זו ייח^ע •ד־־־יצ)*♦^)* לע>#ש
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 חכיפ י י יממהקמ^לעיג^

 ץ 19 '01 10 1* ו 1 ו י יי י■ ז״ '^0 ׳י^יר

 ^ןב^ג׳בדאוןוכתייייגייהורעמ דמן^זו^זעירזי^לא^ותזמכ
 יטמי^דעיחיוי^ס&יבידע׳ !יירגחןןיג׳ יפ םס!<ה אנאה ז\%ץיי

 ־׳־•4־'ין&ז ופ הזיזעהיואיפסמעוגחוה
 זןאו9 גמסי1^ל ןמ^וכיאח ענמ ןא1א

 וידנמאמץסמ ן , זיןלףץגו^^מי^זז1
 ^^ץחמ^עזעזי^וכיפ ^ ^ ^5!

 טווו5 . ,
 חל^יחר^ת״י^כהרכזחג־ ?דז1<מי^ן3מו^^ננצ
 ילסיןי^ח&שוהי^דוצע^ ׳מניויה\עו חכיכדכ ^וותציזמיו
 ׳מ^זמט^רץקדןי^י־^רמ •^1דגי קמע ^יח^עמפד^ןמ
 ׳ע^תג^זמל^ דןחתס\ו אכדת' לינ^אס^#כםכח\ריי^
 מגגהמעכהגהיסיהי^דרפרהגי■3 \ 1*גנמרר^ףרגיפחנז^לוןי^שיכ
 ^ו&רז^^דזתי ^:^יגיזזיממג־ו^

 ^םנך״ח^!י?^ט^

 ׳•■—* *י^יגק ץה *2ד־־יימי^ *י [**£



 ר#>)@ג$#ר
 ליז'^׳־""'44" , ~~ "* *<

 זיל^תיזפזו?
 מאז^לכא־מלז

 7וי*ויח7טי1ו
 זוגדביעץאוניגקנשץדגעדמ

 המפזמסוןייעערנ^מגטןאגאמג
 גמימ&ו* ^ועבגןילנעיפ לכאמבו
 ל8ער!ו1ויוועאמאגמאעיאעסןוג

 ׳טהוזוענ ךלי
 *יי
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 ץ׳ ׳ יל!"" יו^זז^-׳ו1ייח^^מת ו^ןיחי/^ן/3זיכירגח&מנמיסהכ ן

 מענשייזזערז^רז^]ויעדןריו ^מףסומוקזווךנד?^^ \י
 ך(^ןעג^זיטחןערטא?\

 1'ץיאלס (1^^ןענו!ץראועפיעמ{<גג׳
 אהימגירא^פירוסי^ו
 ףיג^יהר^מתןעמש^ישן
 אי^יאעדאצת^תאצג־
 עןמסכנאדאדאשח איל ינ והאדזות

 ןיאייגררבדאהזימיופיזא־&^ל
 ^זעזגטנז^ייג־יו^ממוחע^
 1^זעהר^אמא^עריע^ו

 גרייר\יץי
 ^(!^זידדמ^אחי^זי^
 1׳ינןוגזדאנחתדאזורואז^ ףחמ
 "> •!יעו $דו ן\ד^י\וזזמאאמכ

 );^ונלמ^וונגי^^בנרמא
 ןעמפאוז^אלב׳ירמי^ץ^יגמן
 ל?היי^ןימןעמהאווגץאו1תוץ
 ^;!^יערזד שריחהש^יי ם\יז\ 1

 י אל־ו״ןי י^גע ^••1יפ ^ה*7־יצ>ג•^ ׳*£׳•!

 *,,,.גידטמציכנפוי!,״
 ^**י"*■ "לי יראיזמשכזמפו



 ^אאיי^שביזי^דמאנשב
 א^דזנזח\הירמ\םה1מססו^ ןילערודי^וד^נסודיץלאמ
 ןיוחיהנס^זינה^אבדואזו י יב^ה^ל^גיגע^גלא

 מו^חו_!^אז^ אהב ן !
 •1.^**■*^>.4^6■ י ׳\ י ל\ץ ' ״''.-•=-־*-.

 מהנ^־^ויא^תי^
 םיהיידבזוצחיהיא^סיילזיגאפ

 ־זיץ1ת1^פהמרמוז^גע\בלי'?
 האמ מ*©* ^וזזי ם^מתאמנ
 ^^שוז^לידגיוהנשאיייעה
 זי1ימ1<דמ^נתוא^י<יםד^ג
 א/י&ד היתעדמשזומבאמש
 1הממ^&גתי^ירגידגוע יגהא
 ]'מצשץ^עודגעןמז^ןי^״דרהו

 :זוןיפ\רןמוהמפח\״גא^מ
 מד*%ג$#ה0<3

 {.%5:״-, טעד אאעומ אאצימ י%|?י
 עח)

 *ז!4

 דעיושאץ

 ןממ^רוךכמעחויאזוןתןית
 !תיר^ו^^]גזיי'4 י
 ן״ןיעי;כ!<¥רשמ^
 לו׳^1א^ך!!?ד81זארםון^
 ךגחיו׳אוויעןאכס^כךיישאמו^
 יץ3אחמ^ך^עק(י1'1כץמנ^כ
 ןוו8 " "־.־'י ־ י

 \%^ישע5תמיז5ר^תשעכ
 *-* ,ח״ג*.דח# וג^כי־׳ו *־יגמיקי ?יפ״מו ׳• יכילמ י־כ**יי־׳# 4* *-***' י **



 ודתפךיוה
 ו^ןמנז \

 ק^סמאזעימגרו^י^
 מוירמעימגוסהומיז^ד ייש

 *זיר1)>י1יי מ
 מ^הןצ^הםיהאשאכ^הו \י זממיגף^ע^הדווםדידג?
 (%יד^ץ1ו^נה^רוץי^ין > ידעדץוצ!כ\ך1דנמן;ומהןיימד

 £ ##ף^ביהף|יפי״תתשוגדת1<,
 דפן1ןנה !להי,ןכ ןי^ ו^פגו * רוןימגר^ומחאזיר\כריג*יםת
 יהדןקו^םיאג*הם*וגה > ״ ו1וימגוא^ומ0ץ\יזיא^ז״גטגו^
 ימ לנ&אהו א5פ5 םחוויד א&כ ^ לממ$ןמתאמהךיגז\ומ

 ןר ןזן1" *5^1?4 וי דז — י ■ ־ ־■ י י ■

 ,י^י ו ^0\6עיג 1

 6ו^י^יייד^!"^•
 1—*1י ^ ןןן>

 -ד: 4 \ ^ * ׳ *" 1

 \)'ןמה יהי ?פ אי^לשמ ה,יושגו
 מ1א1ו1ני?עץישנפממדו<יממע
 1ימילחיגעיאג\אוי

 ימו י׳"

 -םיזראכ
 יי״מיע(אשטע^ריאמכוהגרא<נ
 נ" וונאדאפ^יחסי9עוין״זטאכ
 יוהמג (1כי ךאדכ היילתמ הספנז
 סגרע^ישייגת^סמו^עימג

 יגזירמ
 ברדנעןמרצדתייא^ישמדאשא,
 מאו^ז^לחדועדגשוי^
 ביי לאו ףג־אשועבאץזו המימ;

 חמ^חכ(%יז^פאראג
 ן לאיראלעםיאבג־זו^וג^נ^ומר

 ,3י^ח ׳•^ ■^יץמנהוזימלץמ^ג * '
 |^י55שוע1עעע^ה 1
 "^י^י״״־־י״רוחארכשאלו א&ו^י.

 ^]זדומנויוגיילי{■
 בימי^וזעןמ יפיאדםאחבוימףאא ^ויעמדו
 י—•(!'<-יי'!>׳'י1<"*יי>׳ ־•*״!״ן״|>״1ג1־.|<־מך|״.ן.ן״))^,1,ן|.״^1_־)־,״ג־>1,ז

 יהיץ



 וגוטג׳!י,רהכריגןמאו(<כסוןי\םת
 זדוריהוהיםכי^^עיכייויגנ^מ

 יר^ הסכ םיזחמםגישארה!^
 ...!.ו•-־. 4:• ״ וניניב

 ווהו איפד&תיו חירפסת׳ 1*%•
 ■'־ו&ט
 חיר ןיממצ^עגרפחדק^זאנ
 א^יאפכגויעהג^גאמפאכצ
 שמיבגזרדק סבאסיזר יחסח^רחחג

 ני־דואכ^רמיךידקכי^
 ^לזמי'1עפדוהןאףינפ|(<ו<נפ
 (יפג אוןלאקיייליןיו הנקמ^קחי
 י^הזוכטכ^ ףועא $יוץ זעאפ

 ן ^ וי5ב ןיךהשה^עיפזע^והי
 1מו //יח.. .. .. ר;

 י •חדזנדזנ םימנאןממנ ימאצ?איי
 ״־ ן^א^ד^?ר^

 ימדק ?.ירקד' י" י י' '׳
 הה1י<

 זוי׳גממ
 ייצד♦
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 -1. •חוהםו?חיכר2וא

 ווגגזו
 םחדםיגוחדאהפס

 .ידדזייךיזמרי

 *ודתקןי^וקחרמ^חרעאןוז .
 יקפ ,זי^&זירממידיקעצכ ימרצ
 םי^זאהי^עםרןי אהיוג^
 גויןיפשוםהזואופחגיגוומנימופ
 מווןיזוגרקתינעהדעבמםהנוייקו

 ד&פי זרנאתיל דלייו ץו ?עצ יךל
 יחו\עימגם^ראעפ!א^םעוח
 םונקצמבאתכואבצאפ&וזזגמ
 ז־מאןופ\קזוי^נמדןאי^

 עמז1,
 י״4׳^■:.-/.־ז-. " 1ז?וי

 1' ^יג\ג'מחתמ5פ^וא|1
 '" ^יםוממנחדץכבדןעוהגועצנ

 ןשרפמ^רראמעמייפממ^
 /-י!׳ץ׳1'[}•_*>, - - >1= יו4=-_

 ׳ יי* ■׳ . . :יז . 7. — (- -ד• ( -אנאו

 ׳די \ '^י/י,; '/*״

 אנאזוןידל• . .
 חמנעקבגחרןא^צחץמ^1יזמ

 ס^נחהומקהכ^יגמדזחסזואיגד
 *-־־־׳י ןעצחס^נ״ע \וע*'זידוהי נר*ד^^ ץ>נעח *יז־־־יגמ* יק1 * הי>י^ו



\ 

 ממבזנריו :םול1שהפםאפתדגערתפגף

 םז\י^?ןועח5מיזון^רןוו?ל
 ןמ^ויידכ^יימוע^ךג^־[

 :ביתיימאי

 ן ן ונוזיו ד׳ ^ י

 " י^^זיימ^יר^ע^גןיג
 ^י\\ץאנ^ועבעד^ו!$

 ^'נןוכתזזמומהושמ^תינר
 1אמועךמזמנויזויןמ^ו^ום^מעוי,
 ר3 3שקיר^הדמחממס5כפ<! 1

 ן עשעו^^בי^שעמר^י גג
 ׳ ~*4 '־״* כ

 •׳
 ־ יו*

 ןוטד**#

 דנהמלהיזי^זו^ דלעיל רןכןלרג׳ין 1
 אמפ ^ץעצז#חכי'דצ)ע '"'
 זעשחןן^זינ^רח5דןב1<ניטד
 גי#אי(צד8י

 זג

 בהזלאמנאומ^עא^תפינראי?
 י רוקמכו ,;ארכפ^יטנ סנגלקת

 ענממס1? זיגאזיעגאע ןעעונצ׳ז^י
 לעאה^כקןיגלכמ^זייךאזפ

 1 רעץמפ^נ^ונ^דה:יגמדי׳נ4 םיד
 יעילדמרכץוו\מדכזל
 רינ>ט דחגשדשאי&יפשמי

 ן^דשיעוחאויהיא^לןי
 דמרנ^כבסוויו^דןגרכ^כ רשיג
 אזמסט^ןגשזיירעשיז&אןימ
 ־.,־ י' יגדסין?דחןו

 ׳ושיגש
 ישר(ובדאוו\ר

 #ג:זץזחי?מ6יגעךןש(וןג|ן

 ש\ןוע׳פאלג׳\ןירגא\זמוב1שכ
 !שה^בסילכעוןזקליז^גי
 ^אןשיש^בםלאןגטנאו
 אדכימג ^ייע י%^מק5ה
 יגלמאשצאפב יכישח] אודר ץיו

 דארזף7!]^ושידאשידח
 #יפמ\ןאחרגג%זששא^
 ?ןןרהיליארסאהתקבהאנ^זמ

 ש*ממ^י^!מו?^
 מגיגזעושאוא^/ן|?יד^תא

 ^׳ימגימלקחשמגור^צו^|
 ■^[יגאוהארר^עפוזיבזו^נ

 '?יטחמ ׳^ילע זיזכנאו^נ וו
 ^י*דו>4יו י







 מ

 ו!נ

1 
 ו

 ייא.

 יח^ךד^נלורמה^י^רזא^יו^
 (^גמנומ^פגאזיז יחמאגוהוית^
 ונ^הי^נזגץרוס/הירצהץריזוונז

 1^• ו^שמק^וניגןמוזזןגשהח^
 "" י ינקזח יחרואמ ן<נוטפ]<

 ג^ךיוככןד^צוח^יזלןענ
 ^^צתעז{|תמרוו^ר^ו

 גןת^י־והם^^כין^יהר^יתיי
 גממרמןמזיעןיאויהיזיאוה^ב

 !ו ׳^?־ר,רהכיתו<?^פגמזיזומדץ\
 ״״, איימזזזנ םיותי^נר^ט זיי0$

 וזו^ו^גמסיממעץמ חח

 *׳ , ד׳ <*״

 ^ממ^טעוץרט\ןמ^דגו
 , ??קיל דיאוסאהווקרג^
 1 ומנסצ^קי^ר^י^^
 ^ ^נ׳יקיע^ז^ו^^הטצת^

 ^^ירא^ידןירזנאן^יכנ
 ^זימחרתאו ^אמגת0^יצ¥|י
 ־■י^ז^ת^זאצנ^גוו^
 אמדג^יארסאסגד^ןי ך$
 םש^ב^וץרמ^ייגםמזיייז

1 
 ׳ל—״\נפ ^יגילצ יני ו ח >ופוצ׳ ן^לץיצר״י־־־י5^1^^

 יתחמשל ף6ח זרץיו^ידב חצתשי׳י ז^לו
 ,ייג,פמץי8^דזמ'ד\רו1ובמזנרול
 (י1|יוונרו<*פףרג־ רמנ םזחממפ
 ויפמהןי'ןגדןמדגיו^והןןפשריגנ
 ואדקומןמרזסאזמא^זועפאנ

 ׳יהובאגקאאמא\גחמי
 ^׳^ה(!;ץ^ו88זי?9

 ןמציו*^
 ,תדמ^חאשד
 ^מתן1(וטת'תדו1יללןוצזנןתר
 ןידציגןוהת^ח^י^רימל^שת

1 

 ר&א



 .י



 ^משי^^דין<?גשעינוונ>מ^
 ^וורוא^הרמי^ךר^מ(^
 זומזמו

 -לןקמפתןת^׳
 ץרו^אוהךאוזןמך^ךןג
 ׳הרשיוארנמיאמ^היפו^דסא

 ׳ןז

1) 
 ס 1

 |ן
 ו

! 

 ז

1 

 המגקמ

 ^>5׳ ■ *ןי!<?,וד8נן^(ויי5

 ** ־ ג.

 ןומגמ^
 י ׳זגונוקוזויות^תאמזזג

 "נסמוסהוישגוםכג׳ג׳פ^הגס^מגג
 ^הומעכנאגו םהיועגגסכבח^^כו'

 ןינה הייבאולנ ילעגךמאוע\כג ן
 דתקתזיויפ^דזאוגואמסמקחא ן ן$י*ך היהוהמראזומ^וצןזםחיו

 ילדמגמייעוןגוזריננ \י רכאזןהםץב^ןימרנהיןמשו
 ^חהי^הל^זחו^מו, .עיזמו 4|^ד86מ8י*|
 יויזזכ ס^צעז־וילמסהר^ו וי>מנסיו^'7עגרו4,עןו<עדו<תי

 הוהיש|חם\יבםימחנמו*׳' *י(י"דע ׳" ׳'
 !ה•

 אשמשרוהעכארהיהרוליגיהף אמכ סהתיגרעמתלמ ןימיו#!
 אילהזאייל דיויע יהיאי&׳מש רווריכו (יוע^םן5עטןוביפ^ידאו(ועימי

 ״—.״> ן׳כמ;ןלצ# עיכיצו חתע* ^־ד־־יצמ^ן ר * *כץד\פ *י&ז צפגצ׳י 'כשי^\ *7~ר>#4ל1 * ^

 \ -י"־ \ -י־ /־־־
 *-די , י *ד-

1 







 הירןמיאהביאחןעוןויג*\3ג ^ ו^^י!^עמז^צים|יג>ודורי_\ ^

 1יא1ף
 13\7דץ וזעהל^ו הדאחור ויגרשג
 חנ9יון!ש!^עןייוו!י.

 ל9יג . _ .
 ^ר^גהידש^כדוייסויהירמ^

 עחו״וןיגיעיוו
 דיאט^מ אמבו יי יועי^יגי
 םתשורי י^שץ^גךגךאדכ

2* \\ 
 *׳י ■ך

 *ינ
 ־"ל־

 יז
 0.׳״ייירדי־(״׳,״> ,

 זי^יכמעו^מזחע-
 מצידאיוכ&דאזמדץומא

 ידייי

 ימ ירז
( , / 

 1אומומיףי,.

 וזותשוגו'
 ו&ח

 ׳זיזיו
 ,ילזמ

 8$י 4 זיתסידפי^ סאלד&וא
 ג^מווווזואערייזק^מ^ע
 ףעגו־יאייסזחזהמגןמודעלאיל
 מו> ימ1דימש\י!^*־עו ול^חי

 ^יינגיז־חמידזו^יר^
 י'" איכגאיוגותחייוןייו
 ןמוסזגיןיהז^זזיפוץו^

 ־" —זסאמי
 ׳יי

 ^רנגןוןיוולי^זוהאגלעניר^
 ן1נ^5עד ןוה^זוידנהזעטז ^הפסכ
 מקג\ ך\ל.יפ םהנאז1 מצרח ^ופידי
 (מהמ^^ו^פרמו(יכרהזי

 יריא
 ע^מזו^מא^יצרחו

 זז

 וזי

 יי^אי*

 !^!ליחמיפמלץ" :■''11
 ^*"*'""יגר^ש^^גיוח־ג
 ^ו^צןייז^מג^ןזיועיו ^עלנחיפשזי&בחיילגתף

 *׳י ^לושא>פ )עג*ע 4־^>>$יןקן;^ל*גדרן

# 
 א

11 
§ 



 סויומאנאיהף
 ומפעחדכהלמוהאזאפמיפאמ

 ז\ימא*ץואי5
 ס^ועי^זאוסיאה

 ,:׳ ~י 1'•' ־• /

 איזיץ-ע^וסץי^ייאימייויגמג י לוית!
 ן^שמער^רקמףיפל^טפ י וו$מ'
 ןמ !ראגצמלכםתנמדז&ריעילן ו!! ר*מה|ייםמ\ירעקנמומםי1רנןעי

 !םי׳דשץריב1ןד?^^נז^לר^
 (ו1נמו^חדס^מי!ו1נוו^וע־ן
 ־^יגוגרנד{1םעם^מזו^ף

 ידצג^ל ^דכה^רוהיזד?־#,
 או*>יאזה^ר$6רן;מהימי%
 !ןךייר&ימ^דעויובעד'1? סלועאנ
 י1ווקדצנו^מנמןאכןמזאגו
 ס^ך^ןמהאסיחןי1נאון\1
 ןודופאנמאהלדעאיי^לןי

 אקדחמסלמגרייפאוזמזו

 ^ן1ען^אלו^ימןו^
 ^לו!ן^היןשמא^ןאיאו0זטמ
 5%ן11א.ז^{9יםרהמג

 קהוזומג^ו^דג^ירהמנו

 !ןוימב'
 ; ^^•^יכ^סי־)^ גירהזומעיוזס^ו
 ילצ^דזן?ארמ^זוחאמגלזאסל ״* ״דכעמייא^יד?!אכ^לפךממי
 1#י ׳ענערמאיאל ^סלובייזג ןוב^יאי^מע^זדתונע־;
 ^^*1עיש^דוע דמ^וי 0ואתולדנ/7ךדןמךדמיאממ
 רמ1ןחי(^זויומימ%ידצע1^ -אגחןמש^זיסגחדאהיחי

 11י¥1*י
 ^מףיז^:,ל,;:'' '4־ד;

 ד %
 ^עדיו^י׳י"^ .עד

 יןי^צההל''*""
 ^ן!אה*׳ע!יבי'

 *ץו*צ
 ׳>> לשימ^ככן׳ו^ןערזגפ^ג^י^(1'



 וץסמכוישי
 תמויזדיעארב ן > ^

 )1נ^1(יזעעמ?זממןי,הז^
 ^ד^זמזמזאזו^ ^ ר^־ד^^סיגזאזיתועעתמ

 ׳ייהדגל^^^ {*ג
 אהגייגהזטבשיזןדי^אגיאאי ו#***
 מעקאא9ןמקמ1^מטן^ #!^ז)^א^^*5חג1י8

 ן1מו<^[יוואו^נמ^1ומ^1<?\



 ' ׳יןיג^ילןמ33
 דגו^

 דדע^יהמ&צסכח^יודןכסיו >ופז־זונאפםומןיוךסחןטני4
 ן||חה,4ןעמ?\י1וו^מרכ^ופ^?ני1יי ן : ,מיז^יר^ורגרה^תויגעימגי^ע

 " %עערעתז

 (^^יומ׳מ^^יזגעאי?
 " ־י ׳ןו^רארקזומיהעי(!

1 

 ^נ^^וו(<מחמיכז\וזחד1מ
 תדווי׳י^^רש^ז&מה^ודנ

 ז^^^זעיו^מיו^ש ז^יוירןי\רוהמגךותו רוץ^>
 ^אאמיפיק^פ^יו׳^ ^דריאגמ^דאזעיפראץסאנ^ז
 מש^אנוצ^א1ז^ןנאלמו ךג?ע\טן^יערשח^וודשפאןןא
 לומ^ו*%#^ו10י , יוו^ח^ממףונייד^!^.

0 

11 

 מו^רעש\רגת4וב^וא,יפי יזדיואן5גרמימשכןדמיכש1
 ש^מיפו ^^מרכז^מ־^אדגד^

 * ^י^ה\ל1נ *מציו^ )ש•*/ ה>צעז ה^י^יציצ^^ע



 !@$ממ?ד2ץ1י:
1 

 ץי!* י ווץיויןווז,
 |נ^ן8וץות^ןיגט ץוגען^ד
 ^נאציוו^^ש&^ןגשידע

 ויחמג

 י>גר

 ו^זותאודירשימ ן י

 ץניומי^ר\^^ך#וז^7
 1ןנו&יז^ מי]ו15ץ#*$ן#ז

 ךעפדתקוכז
 ^6^ללש^\'םמזי!יתדדגת ג

 יוג? ק^^^מייוהל, "י
 ^^יממא?#ימ^ןישנכיז ;

 ♦ל*

 יןוח־א&וי1
 ^ס^עוגעסג&עמנ
 ליאויגןממיאהי'

 יי ■גניימנממי

 קי"׳ זי־׳ ׳ > ־ >״ ״ /\

 וגמ
 $עזו*י'

 ויומא.*
 ,ידאגזמהנ

 ^!1?\ן;אאמכזי'ו1נ!זט11^יוו(יד
 ןו?^ך^וכאמה\ו;כאפזי)14ל

 ל1¥1 גתדגזי
 יניו&דלוננזממי *

 א\" "זי\ * \׳ -י־. /-י1*״ 4 1
 י 1' ׳ •/>.!( /

 מ^8^גיר^3ל!ג?דז^!\
 ל^דאצדעגי^ויןמר^^ג
 ^ףןמץ^באנ^ו^ימאנרגיה ״£

 ויחמי שיו^י
 קחו

 *לו

 וצ

 *ומי• *גיחצ
 מ>מ*י

 \>*ן

 1יץ
 !"!יזאוומ׳(
 מז&ייפו^

 א?ו$

 ׳דיחטמי
 אגהיגמראזמיורממעאנאוקןנו
 ג^נןומה^מד^ויפ ן
 ר(יזצ^וגוץ3נ^זגזגממגימע ^

 % ^את^זעמגימגויפא^א.
 יץ^תוזיפדעמ\וזומכזו\ו 1

 סי^ןןז; מ*חוצל 'י
 ״.׳11

1 
 <י —״ * •ש׳רתני־מעא •גוחכ^ו טער^■ ד יב*דץ*׳׳



 י

14 

% 

* 

1! 

 ^םיר^זנאמגרירברןוהחו^ע
 *י״שיאניוז

 ידךישיב
 ק

 1מימו#יב
 וכ|ויימי^אש9ך{שנ

 >4הו

 יפדהזזסז\ד\זיעגוכס9ו^רמ
 ג 'דצא,,סאנ'ד בהמחי ו^יי םוואוק
 י ק!^זי^יי$(וזיץו^י '
 מ

 י$7ן1
 1ילי ?ווגי-מועאב

 1־
 ׳)צע1

 ךושבו (ב^תאהרחמל סמ^ז
 !רא^\מגא?ח\מ!צ

 ׳(^\(^ר<מ\^כר^^חו^חח4ה
 ן&חומ. ^עראת3יזוהגו%^א

 צ■* —.
 ח

 ן^סז^^ןזווויו^ונחצ!
 ןאג^זכםזינמזיהבשמ|ווזפו
 ^4*זמ^פ\ואתץיי?עי

 ; וע&שייהך^&^וןיונןרגיחיש^
 ^(נ^זציתייו^גד^י^

\ 
 *ח

 אועמפאיי1ודו:מ !ידו(
 אל גו׳^רעאויהגועכנז* אמ ץדיע3
 מטחךג*ב^זופ'יתווו3ג\וביר^

 .1 ^מייגץ?^גהמיערה!!וא
 £ *עזזעייו!־•'•־ "־*



 ^זירמ/<ן;ו^^קממ\\זח
 ^רמרזהיזזומ^מו^לד^
 "ת,. 1 ,* ,1<>- ״<. 4 — ״ י ך>׳ ר* . %* * -

 ׳ ^מ^ץי4יו!
 י\יןרי^*|\ינ

• * 

 וירשאו ןמ
 זס^קמן?מ

 וד^צאו^פןנמ^וימימ
 טיהודש&תיביןוי

 זיפ״זייזוו
 ...^פאירזיו_
 ^הבשז%נמ\ניפדאקהי
 מןוזדמז\זמיעטוזימממרוכג^

 ו*:׳:• ..יא•■••■••־־'\^־י■־■ וימ 1יהי* ־הראו

 יניכש

 , סוקיזיי{
 'ץא ז^וא&הוהרוהגיאו
 תו^^ה־דזז^די^אומרוהגי י
 ת!^מג?ג3 סאמ םירשיק ר^רו" יי

 " .ונזוום|אים#5י(5)ו^ז§?י^ ן ■
 ^רונה^וקיוייהצהיגע^ ;" ^ו^ץינועסגשוםימדגלן?שמ־ץ
 -־־'.״^י.״^׳ #י8ממ^ו ״ *

 #£י לח

 - "יי■ *י•

 ימו
 'י^היאופסהיאהמיא^ה

 $5שח אציא $ו58 אציאןצרבר ^לדכ^למיה1היענ8^זנ(ףכ
 *וצלאיי /ר׳ימע

 ןיהועעידכוי;
 יפ ר^^וכהעפישיבידכעב

 זזהז^הוגיןןיתסמםלכמז^רד^י,
 למשמל^ש זשואםאי^ואש^ששדאןו מ >44 זיזמץפאנ\זםשאג^עמטיפ

 ,ייפןיןככאצ^^ויסא^ומיי
 ן^זמפ^רגיגתדש&ישיו
 ^וא^^העהמארומאשרדי
 דזאנ^יץחמץיאוזזא^זיאו

 — י1 עונפוא
 /%'״' *

 !י•
 [! '*> /י׳\ \ ׳יי .לק *

 רז!
 * םוילש׳ 6ילש׳> 6׳^ ך\>!*ך רעש&מס#׳ ך\וה*4״ג>ר*מ ה>י*לו * והג״רדצכז^ ם->גןל>0 ןצ,ר*4—ל ן.

 ץ

 !ו
 !מ

 ו 6

 וז
 י

* 
 ןי

* 1 

 ןיי י !מי1^
11$) 



! 

0 

 וון
% 

 ז

 וו
 מ

 ן

16 

 וי

 -;םל^חי^ימלניעונ^
 > נופ^^׳דגד^י*?

 ׳גיוהי\סת^ו
 ודמ^ממסוטועיזחעמאןןאמצו
 ^י'ד^מדד1ףאדןנמתנו5ס/מע
 !דוהי טיטפשלהימאזוזוגי^
 1פ^ועויא^מ^למהוהיוכ^ןיחמ
 וויגררולגגץנ^דונניייוץיר^
 ^^לגהיווג^^סירצמזצ

 יגיווצהמירוא

 רפקזי

 0יו
 *>ץ1

 גי#
 \ר*1

1 >* , 

 ו<גמשאו!^אנמפאחז^יביג^

 ^וו£$יווולצז#שמו4יו *ן
 רמא4בןוןלה5תיא7יזוונ\טא ^
 ירתךאגיעאנדאועאתך\ורז ^
 אאבצאגאמטמאואמ&שוי ן<ן
 ^ז־\1זיתואג^חו^וןע^אי
 י|;רמגנמא'7ז^בחעימגורי1יג\
 סדןימוקונו^והירידאסוזפוו

 " זי!מאףנ־9ע?א?רי^ןתטיל ו ן *5״ך3ש *״?•?:>״4״
 (יצוציאילץדאצחולגיימ:
 ^טולזדזו3ץי
 זינופס וויב-דיזעז {^ל־ו זידיעגיתע ׳

 יא;ג ,׳!יפדו ן _ *" ״ י' ! ..״י6ג

 1^1 פ,^ץ1 ןתשי 1^3 $׳/מ םז^סח
 םוונהגססקילג-חזמיעויהשוינסכי
 ןיי וא*מ עמזיי ד\ח זיהנהכ3 םזיתמרנגו
\ 

 א





 רימוו אתדבנ אהכאדתו אמפז
 אזיתא

 ייממי^^י^ה5?ן1^
 ,!יגימעיזיאםיחמח^ביחןו^

 .ח. /׳" \ \ <... 4 ־י־ ;־ ־־-*׳ י 1.1..

 תיי׳ד א?מי^ םיד^ע^חתר6'1? ר^מ
 מגאויעו*ו^ איןיהנז ו^יייל ׳הבד^ד
 גחצת^ייגי^יגקאועאכדדעמ
 דאמאזמ קי/^ואיא&תיאג^

 1י ; זמ
 י>* עי^ק

 >י*ן׳
 י*ו*/ל*

 •״. -

 ^ומחאזימרמי^צמאןת
 "(ויוימ םן^יאו !זי|ו

 .,.חוחעבזדמאווהריסצ^יזוי
 *־" ״**

 1י0£1ד: וז\יאהגדגר

.1 

 * וסיקןקה*דעה וסזיטיץצא>צ*גלוא£צ\עג* ***חי **יוי ךיי*^ י^ד—פמיקז *׳ זיי ז



 קח

 *♦י"*
 ל1£׳ו
 ,ל*ע

 ^ ^גג׳חנווץיג^הןיפתוד^ן ו^ו^י^פפאיודאאז^1מא
 ך *יגיץגהזאיסזיעסוועמגתן ,^(זויג־יה^יולעימגו^נ

 ' (יו>עג,וזץעכ^י1^ , חויחווממרסיויפוו*י.יי י י
^ ••1 

 י 4•״^-'י ירי• י ^״010.^

 1*׳ '־"־" יזווחוזלז

 ^ו^!?1ומ^!י;ווי5ןיו הוחי *$?
 וערזו)?*

 :י^ל., י>

 *1 ״ '* י -> י \דז

 !״״״״^:״=י־/
\ 

 (\ו^וץד^,

 אאממ 1״
 זו')^ זינ^יו1 ווו.

1 

 י"

 ג״והימצדא^יפע^ופ^

 ויןואז^נן^ביפעאןנן^^ז!
 ^ןסדמוו^סזטמזץוחאומש
 ו^1אאעעבק^גדן3טי

 וס ח חן יזמ
 ##ףמזו!@מ1^מ^ ״׳* י־רילבח!5עדחזירישזזילי^חצ

 ןךילן׳>דשיןממםוגזו:
 ממאוויכיגאפייח,5ןו^לןח5שי,|
 אווממזוזדפ\זונע^אואמבו
 לתנ^יג^אמטתךאנזוואנ־עג יו

 '§^ח^'1מאו4י

 ץ._ .זוקעיוו^אמ׳יזד.

 '^נגועירו^^וץ^ע
 א^עןו^אמרלןיומיןמ^ו
 "שי©ץ6וחגןזז^גי!ןפזו!ת)]יונו
 ^,^וןן״ר^ןר^זינזגוגח׳י
 ואפאווהיזאהיפסוו^וא^
 ^חאמ^בחבסהמאהמהןי
 ,׳^'ייגגיאהמגסיווהד^ ,

 .:• ׳, ־ ׳ יי־־ י■ 'ך ^ ׳# י י 7 1^0* 1 ^9000 1 ו! ו

 !?ייןי^^מחכחומגו^ע ^דח^ןשג5תין^לםי5
 ץ״1 ן׳ע1בף א^עדאפאיוע־ומג דיפאנ^שיעעתךאנזוו׳יהתרצח

 י4ץיועככמצש\ן־ ,זיו ^גנוען ןיץייצרחא>י *£־־י*>צ*ז>ן *זייזימ " ץיילח* ל*ג וד>צ*,ד הפ לוע*ף *>וןי♦ ל*י ד וצו *ד״יצ>*יזכו די ודבעי \ע







 0י
 ,ימי'

 לזתהגזומופ^הכרב^נן

 רמה^נשו^זחעושאוגף^יח
 י ״־־־4 יז״יי" /ר זז#• '־'■׳•־"־-־^'"

*1* 

 סץ^גופפאדאגפי׳א^ו^
 כ^אמועוכגאה\הי|^וק*

 זענמחישוויזדפנא "זחלחוממ
 ^בהמידתינעדאתקחוסה״אג

 אמז^^ך^וואסז^מ

% 
 הע1

 מ
 חר'^/״ן.יזי׳->1י

 ,>׳, 1 וימחמי

 (יצ זרגיעזציןורייויב^ןצ׳״ויהוילע

 י׳ייח^״גו ^אי1עך'ל;1קן1ניס'דן(<פ;יז\וויע ־זי8ק ו!ר!.(יזו^יאאמר^הו^גו
 י המ ד^י^ידי־דגה^דמהר^
 * (ןמר^י5(ו^ר^ז*,זו(1!^6זו

 לגוין;ונז<'חזן4י>עצ^יזיש^
 אימרו^מ^פדונ^תביויז^

 ילאויג ׳א^יווןיתאה^אנ^וזו
 1־ןדא^\ןיא^זעןיז^לו'מק0^
 ^אלהאמזיחיז^^ימרו^

 * %׳
 " ,^^?!^!ו^הרימי^

 ם״רצ^־יב^ומטנוחזמ 1*״
 ר־בעאארוכגו
 יר&א&יוזל,
 וא (כגעגזכי^ע^ו^ יכ ^דיצ

 ןוח■*!•* ו

 1.״״! 4 \\4 * ׳ רמ^ד;פפאא1א,4ץוג־רזג3ג*ק

 ליצו !הב {י/1ג ןזפידכל ר? מ ר[מפ (וערפ
 •ונזרומוניזוילאהגחי^ידארמא?

 *ח\7ח '■׳ןי■׳. \" י" /ד'־

% 

 י?ץי
 |@8ןןו1188י{1ו1^.• ■״.*
 ו^מאמי*?# ^זניהייאו
 הייןיזחדע^או^האנמןממא

 ך ^ ___ 21^11

 אוו^מפ׳י^ם^שורייכת^זזדוזזי
 יווו אנקווואגא^—^יי״





0 
'/ 

 (׳/• י
80 

:1 

 ועגי
!8* 

 קר ץ

 מ4:

 יי"

% 

 ן^יק#ינ(<בםהר\מארוס>קג " ו ץ ןי0
 יםט!עמם^מן׳רמ1ישיוםזיעי5ח

 45ר3^וע^ר#וזז^י'
 %;^נת0ןלןירג^ו^יחג3
 ^יונ^&שר^ותידוהיצ^
 דו^א^&רדאצ^י^
 \ג^עת5כאזמזץ8׳מ<ןן19
 *^01^0 שמשא^למאדגע
 ד׳מזורמ^בייגריזג^זנרינ^

 ך וזץןימ$י

 ו^לוי1ל8ר08ן3דפיס^׳^
 י־דו&י (^יראיהיןיזזוזועדינ)"'
 ^*ןיו^יהילכ^^ישר
 ץאהיטי$לגאפזףיזחמיגי

 * ^ויזחסמואח^^סכמצי

 1 ערןמןחזזומק״תמ^
 ^ןץשזע^הויזג^מ דייצ

 רחז

 קח

 דחו י**ד־ץ ׳, ״ 4*^♦״ • !

 ״״*״ 1<ל 1ומץ ונרימרןסר״1י/.^4י'׳יל

 ו ן ,

 ^עגחןמ^אצ%מאן5דפדא
 י5גז^ו^ו^ואעל>ימע
 !)י^יהןג!ת יריג רבג!יווזגפגילע
 מ^זעמוידבןיתאלויהיצו^ימרפג
 וגוצאו י;זח\^ו^ך^יק ילכ

 ^1־רמתסננמד^ניטאיו
 יאגר^הדיכןמברשף זיגזתו זונגג
 ספגדאכץר^אמגיאלוח^ו
 ־0ץו3זס^,ץראשגריתוןגוץ^
 אגמ#^ד*א[אמדע
 ב>ראר8חורופיע.עלאן1געראכ

 םנגדצאן יגא ןא^מ*©ז^ן#\
 ל^ג 05*^לכל/1)9 רד!}^

 וריאייז או&מלעןזקוו^
 ו^י א;5גזישי אצז׳יש רמי^ייח
 א&יס^א^ימיימ

 *וימ׳זיפ

 %ג^ז1מ^^1ני^^מא
 י1**זאי*** *ז<!#£ יעונ!



. *
 י

1 

 יקי
 מ^ץהממגת^ןיוך^יזג

.. 

 . .,, _. ״ .,,,,,... ^למ]מ^הפםכנ׳^יצי$זא
 ^#ו־^)קד#^רקוזרממ ךלמדיזמהח^דח^כםמ^
 ,זקחוגסי^^יזו^בזודגך " היאיזןדאן^מחי^^מוי^
 א^ול^בשו^יצרעאנקניז

 ןצ6דגוד8ויו
 ודקק^א&זיקייי^ם^

 גי1לטשלהאממממעף')<.דפלאז
 ^יקידףמהיטהגשו^ה

 ייוץמ
 ׳ירי חג ם^ש1ליתיי?גדישליוא

 יימגיפןמ

 ןמו!יזנלךיג>?58ד5ק^
 ^1וו^י^נופמיה^ואזו
 אגו?! נגאחייזויןילח ןגא סיקי^
 ^דכ^שאקאוואוגפתא^
 *יחנצאןנ^זיקדצמוזויקמ

 |נ?3% ׳ץישביס^יפג
 מ^^יע^ימ^הה

 ושגוהו ׳הזהיתיבא^ג
 ^׳הושובילת׳יעמ׳ו זולמואהמ

 רחיץידיקס^ודי
 מא;ו שופ ך^גיחזח דימעמש
 1'לשי|יגל^יג'!צדן חשמג יטפתג
 ^ו/וכז^ערועא םי0$ן$

 ^ו^^סיקשטס^מ *4 ^הא^ממיוי^ידאא^מפ
 1ם^ילא^חדשזוא,י3§הץוןן5 שלו סששאפ ׳יהיגוצז3ךה $ ו8י$

 גיצמעשוזז• ■המ^דזי^ס *ד־יצ^יק! !% עומויכיא
 *!"וז^







 7 ^ א ו 'נ •א





 (עףד!נדזןגולכוךהויגו!ייגי

 צ

* 

 אמעשמחם\ןצירפ^וו1ו*׳1
 , ־-• '•' ..<>• . י*י.ז**ןןןןןן

1 

 111 שי!י?!
 דע ^ש7;^דגיאכ$ענ1 זו^מו

 *ו8ן8 ,.,
 י|די^ן ת^גליזז׳^ מ־י־ייד^

 *^ופ״ממ!"" !?)^3גויי*
 ישיל !ע!!

 1 ? ״־־*׳? זייו ־5 י•ז ״ \* 4 *

 יס ץניג8׳ה)>ךי ל גחי ן **רמזי ןע• ה^יי^זייימי •־ד־ד>מי?1 ג ךזגיוג׳ש*





* 

 ויו
* 
* 
 "י
% 

 ו

 מ
 'י 1
 ןן1
 ן ־ י *

 !ז^

 וא

14 

 §1(ן

 ^^מגרצפ־ןסוי&קגנןוהימצ
 1^היאמץרז^רהסעןמ^
 ■־׳״'־ 'ימוגידאגאפ^ונא^

 ייווומדאסגאסהדינאנ

 יימיז

 זי^ונו״מו*
 !הונינגנלויורי^א^עדחמ

 ן^דיקפץירמאןנדכהיילרמאו
 ^1ןעדממיוויתאיל^אתיאמייא
 מומ^^בוהץיזחץרמסאי^
 ןגנ\ץזמאקאז\יעשיזי
 י'לעתיתאןא^\יא,1ט*1
 !?^!אזמתאילתיאמןע
 ד^איז^ע^רין^., ._

 ךרועחי

 1ץ1.ו

 'י~ .־ץ׳ ׳1( " "ד *ל 1י״א

* 1 

 " היהו;'־•׳'־

 ^^ןץו^זחרממאפ׳*
 ^וי^^ז^^יתז
 ^!י3|$ל ית^רשאתאא|דנז

 ו^י

 >ח1

 ׳"':" גוי/מתוויתה׳
 \לדי*

 ^ . ^7 ■וי _>5_,, -

 י1)צריו5*^^מח י. ד%יושרמ^^*ו
 ףו9^חי4ל3ד1וילענר^או>י £־ןיוו^רצזיתשאמגאואצדחנ

 ," ׳*׳ ־. ך'*יו ׳<־ ■

 ךמ־־לקתי^פדתילענ^אץ
 ו^זיזיוחוס^נעיצ־

 ל־\'דתקדאזחו>עןנ ףדהנ יפדמ׳

 ־* ג
 כ)'שע\

 'כ*>

 זיג*

 י♦*
 3ח1

 •ו^ינגזיי

 ווחושאדדמןאהו
 םההס^מ י ,׳זינאכמתמא

 £ 1^?יזדוי (יזמולמלח^
 ועילו

 •^וההא^מל^דו^
 |וממז־} ה^זחעימ ןוגיא״י אמי'1■5 %

 ךמעאטיפתרסאמילרעואנראי
 ס^תסמ\תעעג־ןםי\ס^ו^מ
 1אהי/זכ^״בהיזיזזויכבודדיק
 %י^אלמר31ליו. ,
 ?^(יןמ האולנ סגמפלולויר^ד
 ׳^זא^יחואפידמיי^דזעעשיסע
 ז1!מ^ומאןר^ה!ו^יאקלזעיעי



 מוימ^עשזנויתיוו^״״י^׳־י

 סמייו
 י1

 מ4׳יר'מעשימ0ךאן%<ז\יסומ
 " יי "1" ילכהיו^י^מא

 ז יכאד#ה
 ך־ומע ילע ריזמ ^רךמעינר
 1יש׳ףלמףןגןיזיגהרושהלמצ
 %-ןק3ומא^הע^^6

 רונ " "; .׳";;;־ '־־"־
 יבזישא

\ 

 1מ׳אהו^זחאיןןאמי

 1ייאון&י,!

 זלשןחיג^מ
 ^'•^מיח^ח?זהוהי*(ימ

 ,ק^זיי

 ע ח 01
 ^לוק^^רהו^ער^ניה^ו
 !ןתףוג'רנ3^רמ^ל\דגהי\ךימ ן
 !^!^ימע^גיהרמ^ .י

 ^^ןתונשד^עימןלפ^ו^ >

 ^'י !**$* 3^י^מ1הי^^
 111 ׳^וו

 1 ״-יחי *ץ 1

 1*0 ח !ישמינגה^י

 ז>|^י

 רנאיאתאוימינאישני
 ^1ןיגאזד^5אוגא\דמא
 ^זאואאין'

 רןע(בףו<^ו<^דםוי
 ׳..ן*" - 4'

 וו^% ^ '^11^ ^ / 1-ג י׳י1 \ 1

 !■.וי**-" .׳•■-;*•-1 ׳י_/' _ י >!״־*״' ר

 ק■ -ד '/י״׳יז ^

-^5 
 ^יאמי^^









 ־ \־—י ך** ׳■ץ■//■■ ז- ■■7■^ • .־ןי•
 1'מ^ג^^ף^דג6וידידוןזוךגמ

 ן;וגדצי ד\ךפבן1גזלצל1[$ימד
 (יוית ןחגויסזחלזתןממוך$וג׳ןמ
 די^ו%אגךידמ^יןויפאמד5
 הןזזחנדעטוזז
 *ולש?*׳
 ייל^דה!5?

 ״׳

 ^יזאזמאפאזווואגיס^

 ־■*'

 אה^טצ זילוזיע *ןעג1,ז^דגע ץמ
 זיד^ומ31יזח^ ^
 ׳טיז^דדמס?? ^רע5\דוע^ ז\ו?ח
 ס^אודואונפ אדצו&צילפ&רלי

 ^ןלפיי^צטושקוז^שיהייידא
 (^פ^ב^אאמהעש^ז^זח
 ^זכי ןאז^פא^ סתהאת^י 4

 יד

 1 ]־<חר\2פ*
 ייימ*0*ס

 1ן >עחהי^ד

 וץ'1יז;ן׳^
 לעקוולווצממאאןיצגיספימא
 סמימוקו^ע^^זארמאדע

 %סכגר^ןיי1מוזאע

 ^יוטולגנדאתג^יפידאני
 ,ומ^דהגחמידאו^יפו^אז ,
 ^^^]ר^ןאענ^גל? >ל

 ן*^1רז1^5ו(^אדי^דיןולצ

 ^יו^1מ^.מוילז ן,"*"
 זז1תי ףןן8^ק $ הנוע^ונ יק *

 עמיףדאןיסעמחיןאיא^
 ו#$ו$!ופ הנוקלכ רימיגלנגלכ

 ^נואוןהוזוירוןכהלמואעיקג

 11%. י\

 ^7ןו״ח י\'ייי^י^ייייי יוי״י^ד^ר
 ןי| ;^1ןואזטגורפגד1יואז\שזיגןמ

 ייו

 ו

* 
 *ולו

1 

 1מ

$ 

 וזן>

1• 

 <״־$*■״ ^
 אלזזע ־וא זעש זפ;מאו ם^דשוליד

 ע?*

0 

 זימוולו הכ ן^דיעא ייואא^ו&הל־
 / ___ 1 ^ 41 . _ ^ ס ,

 לאפיז׳סד^
 ו(י -^אלה

 י*1י י^>שז%ר^יו^למאן ־■־ /?>־• " ־לד יז־־•׳ ■



 ן וזוץי״יי
 רוחו חוזי

 זיי|ח1^ו^^דמ^שה

 ג^ואזחוזוימיעו אימזיד ויוויל £ י^רש^יךויעהץי^ודסח
 'יגגי^ידעג־אדוכ^לאה^מ " ו^ערדצומתא^ר^ביתן!
 ועפראוחיג־^דומבמאי^ י5 1!^יד^ושכ^זיפסת^צו^סמנ

 ׳-- וומא^^אפדאנימן״קממ
 ^ע*מג^וץדאנאו4ואמנ
 ראומםזטוועמעדמ\שישו^

 ?)לגזורגמבייירחי^
 מיצייפעונריעח8ו$^ז#גזון?י
 זם1ן5ןמאוז>ריראזיוימר?נא^
 ^^קישהאבמעפ^מגיב^ג
 טפהיזשיוע^מייאמכפ׳א^
 ך1יי־1כ1ונמגהז\^חאןדי^דא^

 ו^מץהמוז״עעויו^אעייעו
 ^מאמןתדדנילעיייסי^אנ^
 אנער ס^נוםז\דיעאומט^מ

 "ימי^ ירהד\יאתג]וי

1 

 וויו8מי1ן5ערגאאז\י
 "(רוןג^^גזוזוידצועידצדהימע
 ההשבש;ואיק^גד^וה

 .׳ ^^רעהרי^בסמא^זודנע
 1^״' . וימגו ויי גוריד#*

 :ע״וזוי׳וד, דזיני)

 וף *
 ■לאמ *

 ג דגייזוזז^ינ .....
 * ^ס^ורית^^יומ

 ^וגח\יגאומח$ז*למ^ *$%9#ו0מ^
 *#^#*43 ו^גגןועלו^^רוטישיס^

 ן >, ^^יןהי9ו%ימי^י>ג ןמלןיאזחגמידא^זג״יקסבמו
 > - %שו ץ^ה3מ^*^ ^מיתמו^דאעדשג^ייץדמזנד

 *קו זיגיו׳ילע —־י ץ*^נעכי,י ה^צו )■>*>>* *־י>>*'<־ו י־* י♦"•*'*" יימ1ח *׳•* י.־יך ומ-מ ••"יס ^,י׳1 *יי ^
 ' ״ ויעדצ דח^ג״ויפג״ויע״יק571





 הילר^דצניאילרזעוז^געו
 ^יספ^ח^^יטםיכזודןזגגו

 ׳^דימי^ל
 מימא^יע$י*י

 ;םז'ע#ז\י

 ואו

 נ\

 א^יץלאקתוךקימ(^ני5ה^לזו
 !וווותאמהר^ש^וזוגיעיי

4 

 ״>•״״ הדעהזוושי!",!
 ייפאחא׳פי

 ','י" חזועצמעדאבזוציתיו^חגקי

 א7־׳"

 *ו^ר&תאמאלאסתמזיפת

 0?י^י

 ז^הגיו?וחנוו^י!זזגולףאו
 ד^בי א#ק $ו#דע5ז\יומימו
 ׳ערזי םידז ו הרגי ם?ד םיחנאכו י ןוזיתי
 ,ןפנוילןסזטמ^עדמעי^מ
 םז^יף*אנ^זאכוו^8זש

 ^ \ג יי י#ס
 ך׳ ך ן!*׳*! 'י

 ^ וב^ רפו?ו©^יעו^1'י >?*י
 ^ץימאגלפוא^א^^ *יי"*?"



 ,י^1ןי ־1.ג

 יי3א איג1ן9םלריודימו*זוז *ימ
 1^ין9ש4#יג8!^?^1

 מאיןייד^גיווילךגרי. ^^רו^גגיגסמיד^^שפ
 והיתיוןא ועמא^מ^זיזידפ&^יןו

 5||!וג^ ^י^עג^^&כנ
 םיעגו^יו^מ^רמ^ינןד י ו^באושזגגוצ

 *1 לינוכ ןמאינהאכאלעימגועד׳יו

 ןןןומוחאתזיצי^ןי^ןע ^ אל אתנמדחאו מו^ן*א$מ
 ^ג^ינחחף^ייא^ןזא *־ נ^עי^נוז^?. ׳הדעי

 *נ^#יוונ05וין זיו^רףז^יהנ^ירג^וו ,י
 י8^דעי0צופל1!1ל!מי^?ו

 #ע^מ5(5רמ "\• ^ ״^ ןג_ ~ *י * תמיוע^אלוועולסיר^נ ־״־׳; ״ * ■י ״-4 י * •י
 *תיח:
 %!יי^ח1^זןלתו1ניליע
 (^)אליא^ח^׳ירשיפדג
 י^^יעאווןמ*^#
 יע^דעמאמכו הוורפה'?
 מןמענויאילןןץרג׳אווד)ה^
 ^ו^יחה ןוגראלו
 'ייל#*יגיוז3ו3^ו!8^

 -־׳ ל^דמנווכויייי

 .לוהרסלזע
 1!זנו^לרןיחזיאעגי־י^ןףעיי
 זוייאאמ^אאניעדיא%

 !דאיי11?א^ו1וןיאמ^
 ... 1זיי^זופה^טפשמדהח! ^ ׳מוי^^לוא?' !י־

 ^ןיגד(ל׳ל'חן3הךו^ימן^ ןוליז^עמס^זא^אמא
 ^־—*פ דמ>ג# ^ך־־־־־י->>ציקז ;*רגלדנ׳ין



 והזיא היה

 ^מ9חי יוביח חמדקדיעאממה(^ זוזוק
 י \עהימיזעמג^סכ^י\סו^י)

 י ץ^י^^רחימ^חרזממ
 ^ '^עפ^ירדיםצ״מו&יוגוו^

 יתי^יזמרנ^^ועמוגוח
 אןןדנ־ריח&סו^או1^^
 יוול^ומה^זא^ומ^
 אלעעצא^ור^ק^נזקנ&ע
 ?ולצדראו^&הי&לה^^יטןי
 ז^מ1ןעאא1מי׳הו)ויף4
 ?פ^להיהמעאט״ויזענתו^
 י?)גי 4יומ?1 ן^^עשןג&הי׳
 ׳לזמקעפדגמ^וינזזיפיהג^כ
 ץי^ןמח9^רו?9׳1#

 ז^ליח {מו&א^זולופ^י1^^
 סדו&ניג $ע $ יי$ימ1מווא
 ^לז\*למגקרטי9ואז^הדמף
 ^ךיוהארההש׳^^רנז

 *י

 ׳יגןגוצוז^^ע
 ^לאיגא\ידאנמעכמ^צ

 ; מאזימ)׳קוארי1םייאו^זו
 יי {^^#$מ?ןז

 ןותוןטו&ויזזעוזיאמ^יצ^גד
 זמו ןזופ^מריאזגיילזוא־^־ויה
 וג-יזןגו3^ןןגעזי?ר(^דא(יא

 , ץח!^-\1שי-1העדמי;יעיאיוןוא\
 * ^ע&־י הירצהת׳יי^ג^חרמאי
 הזממרמאיס^ר&״^י^
 1דרשתהיצא^ץןהכ^ג־^עי

 \ ^ןי^החמואלא׳דחמחי!.
 ׳ .\• ־טז^י אל סירמקמב וזץיזסי! -.. '־י ?>׳ י £ אמו עט^רמאשפ&מוא

 א־דגנ<ןךי1ומד^ידבןעצןו^י
 וינ6ג־ועעא^ישניחמזן1;יניזנטע
 , *ס ס .4 ^

 !^ידמץו8סמז$<\י|יתמו א^
 גדמ ךא3^\דאג^1א)גייאמכ

 ^יעיחתאומןיראטמ^עמל'^
 דדש>^מ\זי^נזאאמסמ^

 י לשיאדוימאמ^ג
 ( ^מ^?ע\ארש.^״,
 ג?

 £ןידכ" $יי# 1*ד ל£> *^לפ1 יםיר^ש־׳גגי!י^עה^פו י^־־רגמיק! !קייו



 .ע••—•
 י׳12£ ■..-1^ י1

 י 11( ור

 אזכדנ־ציקזי י . ,
 13ין ימנאיל רינ׳יו ךגע^לה ןמגימג

 1.. .,1 יאיי

 ןז
 *י*י \

 איןיןמס3^ד3ע4ןר3א1
 ^^רזמך^מי^ךיגוסאק
 ^מידהאוך^ו^^
 1ן^חוא $! ן5יגויעיומא ת^ידגע

 מו^ינ^קף־מתממא4
 ול^לןיו *ןגןיוע1אזחאטןא^נן
 '׳י״ייי״׳״יידתךמכאדכעתנא

 י •׳'׳ /;ז)ניגפ]וי
 ממנןא)מ5ןזן1י־^#^
 ^ונעדגע^לזיוגגומוו^זירנזג
 מסןו^י8!חךתו<עאגמימו־צ^
 ^ןמכןס^^היתפהדגת
 ד ׳יגאיפי׳ *"1"'־1־.ןן

 ^א^ייטשו^זימיבינידוךץ <ןא
 ךגדזיגאגבתית^חעמינאפ
 ן^ןחאוןמעאאמ^ונא?מ ךד״אא
 ו%י5^ימ1*זדעזיהיבו^יא
 ו#81ן^ר^א9וי*וי יז4יייי*י4י* *

 ־^פ *$;

 ף*. ..-, ״״
 ןזמ^זיגאייאירימוזעיגא

 ןין*^#אנא^ף^
 יקונאנאףאצת^^יאן^
 ^י^מייאץ^

 ־)־'■ /1'■^־ -ג־־-׳"-

 ^חח׳ב#ר ,5איי>ומ^וו£ז^
 ־* •גאץיא 'דןי י<8׳ן ׳־• *>*.ן׳>גע ע ה־ע&׳יד < יפג# ץי# ופ ןלח^׳ד^־ק

 ויטצש
 'י'ר8ץןןעזע^ירמימ^י

 ^י^ךאשיד^וצץר^^
 'יזו9אמהואףכוןשיולןומאי
 ^|יד^הז1^(ז״ןגעמא)א



 'י88שוח

 ג

 האיפמ ח די דגרן<תבגרומפ ךוי יגיאס

 •8גגו

 זי^ואמסאגאדאו^רייץא אש^^עלגמ הירמימומנידישו
 ?דאומין^ עו^תנחאו ןגודוי׳ד^י
 זאו

 י** ןי

* % 

 ׳\ז זוא^מגייונ^צתגגאוא״זחכ , פג^זי^ם^^-,--״^?י
 ופ״־רדיאזזזז^ וז^זשס־ יי
 עעגאמו1^וגאה^ותורג\אד^ ו^ו^ע׳טזג?!?^^
 ^יצ^יןןן5ישיןןעףיןו1^י)גמו7 אסמימאגומא^יימ
 יהממו^ז^זיומ^וייוי ן^ו#8מ^ז1^א^
 זו^^מז״פ^ןזו?.
 ^ז!?ן1־6%'^וז'יש;ו ** ׳4״ןינאסמאוונעגזאוןט^א׳
 א^דמדכגי ץדא/יויבגיואאד^ *יו^גםןימ^0^ןאאמןיגדטי

 * *כ1קכ *ד^>^פמ׳ף ומיועד *>*ג*עה •2ג—=>>צ*^ן 5* ץיצי\*׳ד

 ז4
 \וימ



 ׳ה

 !ט8!מ^י ",""■י
 ,י ״.♦.

4 
 ןזאמזמ

 ה ו^^^ו£*מ$8**
 ^ ,יאזוג^ו^־א^

 * :■£ >י1חיי| ,

 0#$י%עןו$ן0$
 ידו הי שסממוגצ יגייו ובר זי יכח׳עיד

 ^ע5אאממויו8ט^ומ^ <-■-—".־ יי-
 ]יןיי־^^הורכמהימאלזומ
 ^ממזומ!, %£$ 4 הנזוה?
 |*?או(ייועןג^זורזןצהמי?1 י*
 ךויו??ח?הומפ6עג?ו<ע\ *
 ^1־}למיא%יגו^טיטפמרי

 ! י

 1*^משןיעמכיתד״יייי^י''1

 מו8^אמ8*מצ$
4 

 •התכזשו
 ,׳יג ויגןו^ההנןעממא

 -יי ץ.>;1ךט ז־^דגן . ל
 1 ^^1^^לגוזי^תשגןןעדהו ״ץ *

 זווע^סאע^גן^וה^זיןוהה

 ,יוימיז
 ^^ן^גויז^׳!
 י׳^נזזמןמרהמווג^יאניט^
 קדיסמ^ץושמ^ויודאצ

 יי!צונא*ןלע<טפזתיימ?אג
 !יאמפוזי^ינרוימנ

 151,'י !זי 70׳ יו

 י •גפכיחמשג הזי^גז הצ׳ניו&מן תה־זימ *ר—!למיזיו ד היסצז



11 

 מ#*.•","..
 ו^ל1,טפ\?)מץר^םי)עמע
 דעיוילייאיץייזגיאיי׳^ח״ס;^

 •\מ*עי6׳)י (יט׳ל ה>ץ יי׳מיי ־^ימ יי1*"'







 7י?י6ל*1***׳• '^!>4• $ז יי•״ ן עדז*1יי^רז""^ / י*׳ חיזיד
 י15יג>ר?״ריי^והר)מ 1; יידיאמומייזו• ^

 קיא^יממ
 0ןרועהז-וע^שםףערחז1י
 ^^עיזעיו׳מו(^^

 ו״ו'!וי(יי(וו(1י60ע|ז י8וי\*^י

1 /■ *- 

 מע5זו^מי^דדמה%ז!הג
 *זוןןסע^הזיהדווגוהןי^ה'?
 מע^3לוןג-ום\נ^ירוח3ז|ןו

: 1 

 עת1

 ן9*מחןוא#ן1
 איו שמסאזיממאממאןף<וון
 רשימיור^אשעמץ״מאעתןג
 ומ^^ועדוווי1מן^ין
 ^והיי^עפרועו^שמיךיעי?
 ^ר^איעישרןוצו^סא&ה

 ׳ /ינזמ^,;^-10 1
 ףויי

 קמ 1;י"נ־^י^וכזי1נ%אחזו* י"
 מניןיועמדתיייזיי^רווותהנ^

 מ1מנסו!י3גו׳5מארן^1.

? 
 <9 11£*£ י
 ׳1

 ממנאגשעימגבאצזיו^מ
 •יו ־ ,1

 מתזחומיזמדאכייחויד;"
 א#^הע$ל זלג^׳עיועיו}#

 מ?*
 ,±*ג- ... ... ־ -! *. י!

 1ז^עדרליאקאלסא^יט/אוומיי ״
 ג י

 ?ח

 ימשמזאו״ה ׳?ד^צעזוי&יי
 אילא סמאמו$ז ידבע זיגאן>א\

 'רזב&י איו ווישממ?מ:יווז1

 ,,....,,״.ד..%#אז4 •1
 ז^זמעןגשי^ו םיכזאז!וין י '׳£

 האיא.וד:<$7^ןן^לי*

 ^ןטבןמי׳רוח^
 זווהתעגיסנ׳עןמיאפ^רגסיו

 ׳^עפשיוא^יגשיוז^^,
 50ין%י^#^מ
 ^ומ^טהוזמז\י^סךז^

 \'ח^^י1בהעיי־ןע'7'ר^ןצ

 '־־•,י \דג1 ^•זאי טצ^^י—.עס•?)געמזעד

 ן

/ 





 ;יגשממ
 ברנ^למוי־ןלומני^משמ^קפ

 ^נג^ר^כוו^זוי!^?^1"

 1ין**^

 י ^ר^יפי״&מ ימעג^לגד (יי חרמ



 |ו
 יו £

 ידוהשסתנאסננ^ ^אתייל■
 וליע/טלהתימצאד\דנעוחל
 ^וזואנ1י.י;אומח8מיב1נמזמ
 1ןרפילדעבואה&רדיסלל׳]

 ^ 1^דפעמרצתיידו י?" ^ {*צ^יעיוקומ
 י^ימיגמיריגסילוז^^טאו
 טג^וי^שגזלע^ויו ומור

 רינ§1אמו;מוצ1רס^וחיו!ו
 הידעממזוגתיתץי־דג (ינוימל
 ^^דתגץגהיידתימי^דא&נ
 עימנןתיימקדלק^תישזנשא
 ייונמ 1)פנ^1ז'מלז^ועו
 ׳ר^?ו)^י8ד1זד?זפן1^
 טכתעמהאוסגתדנצאאאאמ
 ךאדכ !טנאסמ סל שמזוגא(
 1ץוי^ועאוז^לזייידוזישנמנא
 ^ונירמזן^והנאל׳^

 ןחננמנזזישמידי ןמדתידואוזואנא
 !השתזיוזמאמאו^יגיאא^ד
 אמיועמאמלנדיזמשדודאיס

 ׳זחדךמומיש

 \כל %
 געיעדין

 זמ
 1י
 ד#ז

 "יי יי ׳זימ ך 1 \+0 ד ן ו ו ׳■י׳ )

 ״ ׳ט^נלאוזמיראגוסכהזד^ז^
 ]1 ■0יממ*ןר1^3*ו'גהלזיירמאזון

 ןל|וא\לד8ז "
 ו$י*ו8מי*מו1ז4!

 יידונדחג^יפישאגאזן
 ^ (%85א^ז0מזימ׳אמימ
 [ ומוקילגיוננשיודמוזוןעיויייזו
 י זיכיתר^יו^^נכונעד

 מ1זד3 *צ5 סעו זרשוצ זזי&סז
 ^אילדו• ־י""""," ,.

 ?ופט
 ־ *יי־" " י ¥ * ־ י ־^־ ^

 ומלי ©ל׳אויעימג וווגפ אזעאאו



 (1ן8אמאו3ו^מיג^ירו<ץמ^
 י־ץהע 0 {ו^י*מ■ ו^יחמ
 שחו יגמרכיו ־זז•^ ימועיתחה
 ^ס^זיצדנ^יתחידזונ^
 א/ימה^מאמדאר^^תיממ
 ׳ ירחתצמ יכעש י^ה^ל ןיהחהגח



% 



1 

 ודחי ו\׳1ן ^

 ןהםי^נתאיוונ^מאד!ףוי_ ״
 !מאזסמו״מצמו זמתעממא םכרחד יגאמו^ץגסי־וי^^ףיזמ

 ^יריגזיו^דוגומידזיע ירוזימ ת*יי י י
 ן^וזמועא^יומזיעוגןוכיןא י ־־""י

._ . . ^ 
 '^ימימ^עךי^ווית^גהפזו י ייייד^מידעי^ע^זימר^מד
 [מא%^לאמ*# $0ין ירכי^דרת^ יכמי־&גןונא
 ןומגן^זיד^זו^ןוגריא^ אגאמוי^בדועילץ^יאושאי^מ

 ^רהעלעווזהיגר^יי^ 1
 ן1)ד!ד^דלדבקחי $זזז1ז $1
 יורי^זש^דוזמגס^מאמנאו
 ^פזונממ^סזואנמיעוהמ .^ .,_
 !ןזציו^זו^עיא^וזודיא^סרנא הניווריו ויניערעידימזף&זיו^י

 י ימ^ממיזנ^וימר&ר
 לייב ךעיא אזנדעו $חר ד5עןמ י^^מזרו^וו^א^^

 איש^בועריי^ומןמוין^וקחי
 י תיייגי^מייואזומיקיו^רבדגניו

 ןצ^יםדומה^ה^1ון יגיקומי^^יפזומא
 ןי י י פעדע\ן:ר1 (יבא^־־ר>צ*ןכן3יע£ ןעדח ׳• חפץלבח''יפןפפפ ןרבח פפ&פ חי&מד ןבב ך\ךי * ־.-1>>צ-ןפ רןייבח
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 ;!אממיי

 הגממושאאושיוומיזזי^גמ

 יג? ג ■יי;
 1§ןא י

 י\זץרו ן ׳ג ימזי יג יז^ ׳ ' ׳•מ
 '1־^1 4

 אחי^גו^ימדווייד^יש
 י־ץידת ז^ד ןילדהפו איוכבמגודמנע

 נתצרץז^*למודגמר^גמרי ,
 ח|9וג3י4ו^^יפד*ןג^ י *
 וי.ד^\י^3מםהי;י^רמ י.11
 מ5טןנעמדא זי^סמו^וזעיי
 '^(^השא^ח^עין׳ח^מצ
 זימזיפיי י * *

 ימז

 וומ
 י$$י3

 ייטםי״י1$מ1ן
 1יימד4יי די4

 *י**יי

 כ*-

 *מא/<מ,12מלו(יצ
 מורמגיישמזכצור^גאווגעב
 אהממממ׳ו^ושתיזמואמצ

 וזורכיאמאהי^גמגיא
 תג!? ו^חוע׳׳ר ׳הייגה
 ?)^וש^ל^ןזןה

 !^'!ומ^אזהיינימ^דןל^ןלק.
 ממו'ז\ייי9ונ*ו6*8>^*!

 £-4^.'.גי־׳

 יאזוודאמר^יעאריהארתייגי&י
 !ושג^כיאילוזו^מדקהדצ^
 ^יגידעמ^ןא^ץאילן

 "ובויומ
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 זו-*׳־;;ך4-1ן״ר ׳<
 !,^גדדגעףעורע _

 י״^־זי^רמיאיז'5'
 2>%מ**£* 4'ו^^$וו1 י

 ^!#**^*9 ,'י
 רי^אדבו^איאוזור^א

 י^ןמןילצאמפוי1כעןנ^ גי/מ1^רף^ץ^י^^":׳
 ד>צ

 *״—׳׳־£חדרמק*)הכ1*)קז<ע1ע ׳• %>:ע(עד^י!*חז ןעד• ״ל ^ז-י>>4 ־זי/ 4!>׳*׳ י*^







 י*ה:*ימ*זי מומשץדעמן
 ׳׳יאוהו^מאאמפדיגסילזונ*

 ןעמ^זוו^יאוסאסיי^
 מאמ^1חאאמייןעומ^\

 •י^ע^^רמאתתידי ! תו^נווזי^זיעממנ המ£מ

 יי ^"ו&מצאגא'^8(
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 זב ויו־ד ׳!^זזןמע!1עןמ>קד^1

 ז^^לזוזץר(וזממחנד1רילמ^

4* * 
 ימ ^<׳?ז!

 ^תיי^ו^עי^
 *,. 1י*

/*♦ 

 זיחןמאמ ךמףמיממי(,
 'יאוהס^ג^מנ^ןייאי^יריג גיממט&ותו&פסממאצאמ
 ^ץיאיהנ^וע^הוילאענ עו!^גו^>1^ז#י
 ^י^"וגפמא1%ץאו^ ^ממ*מממאמ
 /^נאדא^דאי^ ב ^?זי^^ממפמ
 עימב^האאיו^גתי^עףיגי יי'
 ,ד^היא^גנ^וא^ואטקא סי^דןממ^^ל^זי

 ונדאמשכתאעיוןן׳פו^יא
 אי^י

 *מ#***
 ד״וןשי^סיי^רדצ^ערכפ ^א^איקמגאוומ^

 ? רמאי^קןמגרצוימסא>^נסןיא *'ל ט^ימבימצ^אזאזית
 ^צד# ח-ינ^אגמק״׳א^־ייגי •ד-*מ-ןי1ו בוציי א*י1—•.ע״״ו״^י״ג״״^יו״־ו־יו־־-״״-מי׳ן״גי״ייייי״ז•
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 \. !_ ז■־׳. * *-ן |^י

 *ה; ׳י/-■?

 ₪ומ1''
 !י^גיזד

 ^וו^זשןיכ^רימסה^

 י!
 ןיסה^ר^־^יה קי !וא^ זירתמץךדמיגמ^^דדיזק׳ו

 ^אןממממואמפ ךרחמ
 ^ךיןישי׳־־'־'" "יי '׳'""׳״׳*״״ ״•*׳׳ ״י
 ?*אמיויגייי?* 5ו^ד!1וו'"

 נע1))?ם^3^ןוןו6י*ן>ו־ו3ה '}

 ןצו^(וןע5(1)לו(מן^מתו^ %
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 מנ״מגךלדאעןאדכ־^חי^
 ר*ןי7יאןאןמךואגתוה!9ממו
 ןנוי^שאז^׳זימזוג^רמא

 11 יחימדי1יןיןו)^*ר8י#י^
 !י ?וי:

 ויימיייייאיייצז*
 הדגוכןמחגמושיזו^^ייי
 ייט8ןנ)^ז8ןיוןאוךמארועמ

 יז!דןינ1זוןחיסן850^הןאעי
 ,״ ,תפזי

 יויור׳יו
 אממ*1אןמא^זטינמצכא1פ
 י8מ#^##ווימ

 (?מנןעימנאןזונ^ןןיוןרף^ג

















 מוומדמ^זחץנתי1)נרמ(ו'ןפ ןוג^אחםתכולמקקכףייג^ז
 ^דאאלהב עגדצ ןזעויו יו1ח]ו "7ע ךעמע ג־דמ םיזוח^סייר זמר
 יג|מו$ןמ ךינזיועפוךיןי^ י*י נןי^־ןלמדגסי *ו^עמומו
 ל *ורכוםרמו^דונבאנםעטאו ינאזד&מוז *הנוסז4?י ד^לנר

 ץ*יג*

 אןגדפיר^^זאי^^ימ

 ורשנ ׳טי׳־ל5יהיך?^שפ^זוו©ג י•
 (|יי!י^ ; ׳בוקעי ־"*$ א^יגהגד^דועפאוו
 !מו5שר^נ|ו?מזמ5רפר?ש ״ ו דורו,׳בזיתעיזיא!נזי0!4*ו םאו
 ^ומ^רו^י^זגוניןג^,*" 5דפ\יגמווריפרא3ג\ןפ^י

 ^!8מכמג1נ?ימ^עפזה1ל £ 'הוהיינ^כ -

 ז\י7רןמואמק(ו^ירא . _ ,
 ^ןט^תיגיצחימ^ ג1ע1זביג^זיי"^ובשד^?

 ^ייימאזוציףרומ^^זא •'•***יי* ג"-"""- *4*6
 ^^\קאטןוצמ4מעפ
 ''״״־י1. ממאק*למ

 מיאמו$ןמ
 ?טזסנמוגדב ׳

 ^ייי *יהיגהגךן דיץיגש׳ז *יי־־ל>1יעוד)צדח)^>חג^ד)גחידכ

 *ח!וז



 <ז—׳י ץלמיפא)1ר ז־ ^•כ*או*־גי־־י>>**יי1 >ית*ימ



 ^מ^ןיגניעי^ו^יא

 !.יייי*י>1י)י*1י1י* (ימוי
 ז^סהןסק^יפל^זמי^ז
 4 !הפ^עלכיתיו

 .יוניחי.ז!!ו)?גמימ<ו3יד!ימ .ג ו• מיבד
 ן8י1ווצ'?א11^י|<ן^י^ י ־־־
 יתידענ^^םו^י^^י
 י^לפאגרחאאהןי
 ןמואעימגףהאותג

 81אקי^םחמוייתמכץחמזו

* 

 1י.ןננמ^א^מי7וקק\ה!
 ^אזוי־^עאייע^^י^מצילפ
 יכניגייחידאו^&^ר^םי^־
 א#*!י^אשז^י^יי

 יגנעיז^ןאכאדאו^כא
 זוילגיבו^בסזומימונג^ךמפ
 טולימ ^ידכאזתע\ז

 ^רא^ירצמרא^יזוראק
 ׳ו^אלארשיפוםכראגביהשיפ
 (מזמבי^ייתדוקזמזאהו'
 $? ׳העגץנתסתגפנ

 1|§0ימק' "--— י•׳-

 !ןדז^ע^זוופיאסי.
 טגילוטזיאוסיצשחרדו

 -צ'-' —' />
 רוצתבןמלאוהן3מור^-7וי ל

 ירונימל סיג^'""""* י
 ספא ׳ "־׳ ״ ^'"־^ יצל

 ^,?ח^אארנךמאצ^וציו ו^צ5ן8י־^דו|קו״1^:׳ ,"

 1 י מפיצךמצפמויו^אמשצ





 1^נן^ץר^חממוןןיצ4נ

 1דגי^ממיך^^דאו

 ןודע^איללומזיייואורזו^
 ! ־' ־^׳-^:

 ווה^היא%8ןלנמ$ יאלמש
 ירוהגמ/^1ן!או^9ןיפי^
 ידהג־אה^ ררדולאיאזע ימ\ ש8זי;^יח !!יירי^זד^ מ*מ י^סמ ל
 היידהו^ע^ממיד^י^? י^^#ןו#א6מ^!ן ^

 מ?
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 >יץןחסחמ״מ^ '.מר^מולז!
 ימ^יןו^יזמא^ה־׳זע^ ן יג3ידו^?ו^חת^יזוזוב%
 ־ןרוסזי^^לזע-יס^ יי ^^עיביוח^א^
 ^ןלי^אל^סי^אגו^
 ^^לפא^תיצייוחא^יייו
 מ זאזאן# יקגזע לאיוש יכ !ןדעל,
 ןפזןענג^יהסיילואי^יבזי^
 לחייג׳מ^דענ^רמגיזאמרווג^

 א!ץ9ומיאץוכוח^ןיאמעא . ^וו^יצ^א^^^סיווד '*

 _ " ^ ,דפ

 0*ייי חד"
 סירי״ו

 מיממממ ^ כריאאדא־יומעכו
 ^:ןף־רי^י^1 ,1־י

 ?£ ." 1 ה*י

 ^?;.ן" ■2- ^4'^ ^ ןץ.׳י^^ .י 1 י/£ ' *^|| * *^ 1 ^

 ן^1|^>^1זי>;.£ ^נאיף1)^א^ם^נאיכ)$כ
 |0ג75ןגח^י}׳דו^יר3ו %ווג\ דז^אפאי *חעזמ^
 ^אדחואווג^ץ)^ ^ל>"י' . ^ דש יליע \כאוליג

 חלןשיוייעלשיכ 5ווד^זחמן1איןונ1א^ת קו}$
 י^ת^צח^ד #^^ל*1אי?עאא%מכ

 .ר*>**^*•?!. .1.~'

 ןינעי
 א#

 מאו89ףזקו !ילזמ י׳• *" י
 ל 'מ*י,י'ץנ(^|גין־ווטיימקחימיח*ימיףוז ^^ז^-ור״ד_1נ/]״1ע׳י\ן>כ.^כ^לדב\גמ״.״5'<ויב-'יידז'-ז'?<^(״^">נ('^׳'

 *—״ ן *ע ר\ע "ח רל רע ץ >>״ וג״ ץג׳״ ץע&פ זע קק ךקניל ו*ג



 ד*יי^םראקאזא^יןאמא
 ןי ^טגןשזוןזץחגיעמיי״י^י

 קז

 ו^^הימ^ןשזזןיהןזי־מ"!1!

 "ז*—. • ,א . 1, •וצ
 א*._

11 
 ?■100-11*. 1 '\״\׳״

 ^דא$ךנו!^אממ׳א^
 אמיאזשזמווץוו^קמףמ
 ק^יימחיבחןמןאממדמ
 'יחזיושאזסדמ^אחויייה/ס?
 זן^ירןמץא!^זזימחןי"

 ייד!ם*
\ 

 $81*6 * ?גיכימ.

 ק*מ

 יי£
 וי י*'ו

 ג •;
 4שוד•]
 'ן^ ןוז^

* * 
 ןצ׳*ן<.רן

 זוהידעד^וא^א^
 !^צ^ואן&ע יצ&וגכןומ״ו
 ^^ך^היזן^ערי ^ * "*~4 ^

 ,'לימדגיו
 סקאי^ואמסאתגמאמכו

 1ימוק^וינ^ייוקא
 ^;1ידען!דר1ע^יררונמה

 ף• י־. /•-׳—. 21 י8י¥ממ>?מע?מו5*ו

 ןיי' דהחי ^ןשש-•*.׳ ׳־.^••־ !/־־ ־.!(_/
 יחו ־*,

 עירריו ^

 י€
 ^ר־&^מגח יגהי/'לעמ׳ויפ* יק זיכוג׳כי)ו9זפמ׳וח.ד^יוג*ומעי■ יג״בז *4י ורגד וי,ג1קרג^ח;בןגג>ד>4^ה.מו״י ^■־־יי״׳ייי^ * "8"^
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 ^^מ^־ייגימיחאמויז^י ״" *
 נ׳ןד5^י!סגמאעדןיןוכיאמב ד ^ץו^ייי־1""

 " צשיחיהגועחקןי^יאויכרד ׳״׳ ז^|י*1ממו8^ן*8*ו^
 יי ^•ןג^^א^חייןיהוהי^ 4",י *¥.ז$ימ$זיצי^״ו
 \־ היחר1אא^יה^1נועייח1ין^ .., .

 ו־דוגוה14$6י;אר5ג1ו א^שדד ועממאג^^סתס^עאממז
 יחאעיגוסממפנזמאיזןזיויוג

 ווהמירט^טףראידו 11 ךמגיןמס^די^ה^
 ן יעווע חמי י^ו המחרי ז$יוי^ע5לין \"'׳ !1?ע8 וי?ממעל'?י אה1 םן^י !1ן$ן

 ־ 1 מ^^ועחמאיליניי^^כ ן#^^וגיזמ1
 אי י1א!זוהי6ן2ן?זו05וצר1אלו איבחמזסמויאדאדוואשזימומ
 (^ווא(%ז1^שח8ןןוו^ח8נ י מי^י^^^י|^ויזמ
 זונאפיייז׳ימאיעטחרואפזג(?/! ^ה^לוג־ןע^ימ

 סנו׳יסו^סצרידמוכדידחתהייל * אדהע^ייףדא3ינןארו^^
 ו1ו^פ׳ז\%1ץיר״מ ^ף^ד׳יא^םעןןנו^ניעדה

 ! "עי3ד$י^1$גמ ץראט ^ד^וד^דבזיסמ־ן^
 ;״ !'1;יר$שיה5ומחטמשגעחמי . אדז5ומומה^ך^שי#ץי(1

 יזמ 1*

 ז ■ימ^זימרד ^ ומד׳ 0מ1יוויןי

 ^יאומסח^יהברז^ר^ו^
 !י > •גוע^*י1 ׳.דדוכפ והידי

.*41^4 .-4- ' 

 ףדכעוהיי
 וערו י

\ 
; • 

 ק׳^יד*1

 ךא*1כץו^ןמ
 ־* יכועי• ןה עיסמ׳חמ ^ >כ •ד־־עמיקו^* ז0פל>)**4׳ח>4 * דגכ*> ־*• *׳וךי%**ו\אר#׳• ןדאעךיאי 4^י4'



 ■׳#1 יי)
 י1*ז>י>^ייוי5*•'׳ ן׳?׳" " ן

 ₪ 1 !ימע
 זןןינ\הח>ןצנןמ1 '

 / ־חודןן
 1ו$|^#$יי ו^ומזזצגח^
 ו;עעי^חי^3ן^5עוו

 ^^לןןאז^למ^ות5 ךמ אאי)11אוטו9מ#א@5י^
 רגעו^עובפציריקמקופני ביציו הי

 1**6* יי

 וי<^׳-די!
 ^!?ז1;\1'^*\ר?^יץ)עעגח *■ך* ממחל1
 ר^וזמ^מחומיי' י ,

 זו^יערףדח^וויאל^וע ינמחי אל םת״יו אמסץמ גדחייו יבנ*יי
 ןמיי6זויא15י^מחו^יד? י^ואהמכתא?(ימנ^ץר(^יץ־זי
 ׳ ,.ז׳ע, .1־...ו ,•,יי. .• ־ג 11 , ~ ,

 *י
 . חוש^/<בח

 וןג^ממירד^ילדכיןיעפי^ עעי,ו4ו יצמ^י ר^ו<יר5ן?\יהי
 !רין^ריג׳עאקאפ^ינו
 עטן!נמ^רזח\לאואמהא

\ 

 וךגיץ^ר^ח^ךיממח
 ,׳,?*׳זוווי־ד@5ח? ^ ^ז#י0^ן6ץ||^88מס^
 יעי^רהלה85זו?׳ן1 ך מידיצעזי^^״י׳^קילגו^ד
 """־־י" יי ^אצזו^ז^ואועייו

 " - ך . ..״.." ,״ ,, י'יוזין1׳גדציי1ץרמאחכיךא!וכ
 ןד יכיהן$מע6 יחוצזו ימימתל אמענמלבאגחאפ יייעגדי $
 יעזבו^לעאןםכ^וגמואהיייי ך? 1ידגצעפאאמחגגיוהדדא

 יתינזתויתנירק יתוגזאפ
 ״*־...*.׳׳״־״* היי^יו^ י^יתועגמוסירווה

 \ירמי

 דוישיעמאייעאדתמו )גח *כ)'
 '־־/ -•^׳-•-

 ץעפ ט*^פו^\י1׳ ך •גץןי*#ר״0י0>ןי ^יה^> אגיליזטיו די-ל^ג׳ ע ^ רפ3לוכ>*׳*ים->י|׳"
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 ינשב יס
 •ו# ךנייפמעו ךיומ דג5)י<כ ולשגי דיגיח
 י*י ןחאמףויזבריסמשידשעיימת

 החי^רקתזאךמגייז^רונו
 ר^יגנהר^יזגחומו^ע!

 י"" ^ןנממזסשה^מ^
 ך^^־^נוץכבז:^
 ך?ונ)צדכניודוומ^ענ1ו
 זז^חתו^ד&וצדמיס*

\ 

 ןגיבזממזימ , \
 ^ל^1^םו^נןעב^ ,

 ץע>י
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 'י ן^ו^^םסממ^ו

 י^אאי׳ל^רו^דעי > רוזד#י^צו1<י^יג6
 ^גי^גחאטו^ו^ 1 ז״זדינועמ^י^זזי^
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